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Hitlerininkai Susikir 
to su Plienašalmiais

Braunschweige areštuota 1,350 plienašal 
mių ir jų organizacija uždaryta. Pra 

sideda kova su bičiuliais

Bet visgi jie nepasižy-

Studentai galės kautis

MIUNCHENAS, kovo 28 
Bavarijos nazių komisionierius 
įsakė panaikinti visuose Bava
rijos universitetuose draudimą 
studentų dvikovų. Studentams 
kautis dvikovose buvo uždraus
ta respublikos.

Areštavo mokslininką
Prof. August Lavy Meyer, 

buvęs direktorius garsaus Pi- 
nokothek muzejaus, Miunchene, 
dėl nežinomos priežasties tapo 
areštuotas “apsaugai”.

BERLYNAS, kovo 28. —Vo
kietijoje sustabdytas platinimas 
istoriškos apysakos “Der Jue- 
dische Krieg” (angliškame ver
time knyga užvardyta “Jose- 
phus”), kadangi jos autorius, 
Lion Feuchtwanger, parašė 
Anglijos laikrašty straipsnį, ku
riame jis kritikavo Hitlerio val-

Legalizavus alų daugely bedarbių gimė viltis gauti darbą bravoruose ir visi bravorai liko 
gulti ieškančių darbo darbininkų. Štai minios bedarbių stovi prie Pabst Brewing Co. bravoro,

Milwaukee, Wis., voltui laukdamos darbo.

Ml ' įrĮpili

Del prekių taksų pa
didėjęs pirkimas 

sankrovose

LIETUVOS ŽINIOS
Silkių paradvėją peršo

vė barankininką

ap-

Žydai protestuoja 
prieš persekiojimus 

Vokietijoje

BERLYNAS, kovo 28—Na
ziai jau pradėjo kovą stf savo 
bičiuliais—nacionalistais. Braun- 
schweig valstijoj tapo areštuo
ta 1,350 monarchistinės Plieno 
šalmo organizacijos, kuri susi
deda iš karo veteranų, narių, o 
kiti nariai gaudomi ir nugink
luojami. Tos valstijos vidaus 
reikalų ministeris nazis Diet- 
rich Klavges visai uždarė plie- 
našalmių organizaciją.

Areštuojant plienašalmius iš
tiko keli plienašalmių susirėmi
mai su naziais, kuriuos 20 plie
našalmių sužeista.

Plieną šalimai yra monarchis- 
tų karinė organizacija, suside
danti iš buvusių karo veteranų. 
Hitlerininkų perversme jie ėjo 
išvien su naziais ir buvo ski
riami pagelbinės policijos na
riais.
mėjo tokiais nuožmumais ir to
kiais persekiojimais kitų par
tijų žmonių, kaip naziai ir žydų 
pogromuose visai nedalyvavo. 
Jų vadas yra Vokietijos darbo 
ministeris Kranz Selbte. Jis 
tuojaus nuėjo pas ministerį be 
portfelio Goering, kuris taipjau 
yra nazių ginkluotų smogiamų
jų burių vadas, ir pareikalavo, 
kad butų atšauktas plienašalmių 
organizacijos uždarymas. Bet 
ttfrbut iš to nieko neišėjo ,nes 
areštuotieji plienašalmiai tebė
ra kalėjime, ir nuginklavimas 

. kitų tos organizacijos narių 
Braunschvveigo valstijoje tebe
sitęsia.
Nazius išgąsdino spartus plie

našalmių augimas
Naziai puolė plienašalmius 

veikiausia todėl, kad plienašal
mių organizacija pastaruoju 
laiku* pradėjo smarkiai augti. 
Naziai nusigando, kad sustip
rėję plienašalmiai nepadarytų 
naziams to paties, ką naziai 
yra padarę respublikonams. Be 
to sustiprėję plienašalmiai bu
tų didelė parama nacionalistams 
ir jie galėtų drąsiai spirtis su 
naziais valdžioje.

Naziai kaltina, kad į pliena
šalmių organizaciją ėmę rašytis 
buvusios respublikonų gvardi
jos—Valstybės Vėliavos nariai 
ir ten ruošti sukilimą prieš val
džią. Plienašalmiai teisinasi, kad 
jie buvo priimami į organizaci
ją todėl, kad jie taipjau yra 
karo veteranai.
Konfiskavo Prūsijos ministerių 

turtą
Prūsijos vidaus reikalų mi

nisteris Goering, įsakė konfis
kuoti visas nuosavybes buvusių 
Prūsijos ministerių.

Keli nazių pašalintieji minis- 
teriai, jų tarpe ir buvęs premie- 
ras Otto Braun yra pabėgę Švei
carijon,

Jis išvažiuodamas Amerikon 
paliko nepabaigtą rankraštį ki
tos apysakos. Naziai įsiveržė į 
jo namą, rankraštį konfiskavo, 
pasiėmė jį su savim ir rankarš- 
čio likimas yra nežinomas.

,.......

Mokytojų protesto 
demonstracija vi- 

durmiesty
CHICAGO.—1,500 mokytojų 

vakar surengė demonstraciją 
protestui prieš nemokėjimą al
gų mokytojams. Mokytojai jau 
senai negauna algų.

Demonstrantai buvo apsilan
kę ir pas laikinį merą Corr, bet 
tasis pasakė tik tiek, kad jis 
nieko negalys jiems pagelbėti, 
nes reikia specialių legislaturos 
įstatymų, kad miestągTjįalėtų 
parduoti taksų vvarrantus.

Po to demonstrantai nuėjo į 
demokratų raštinę Sherman ho- 
tely, bet ten nieko nerado, 
apart kelių stenografių. Buvo 
apsilankę ir First National ban
ke, bet ir ten nieko nepelnė. 
Nuėję į mokytojų tarybos ofi
są, rado jį uždarytą.

Illinois gaus naują 
paskolą bedarbiams 

šelpti

ORR

WASHINGTON, kovo 28. — 
—Senatas priėmė pataisą prie 
Roosevelto darbo armijos bi- 
liaus, kuri leidžia Illinois vals
tijai pasiskolinti iš Rekonstruk
cijos Finansų Korp. dar $7,- 
150,000 bedarbių šelpimui.

Illinois valstijai pasiskolinti 
iš Rekonstrukcijos * Finansų 
Korp. dar $7,150,000 bedarbių 
šelpimui.

Illinois valstijai buvo skirta 
$45,000,000 paskola ir ji jau 
veik visus pinigus išėmė, taip 
kad daugiau paskolos nebegali 
gauti be specialio kongreso nu
tarimo.te

Chlcagai ir aplelinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus j

TULSA, Okla,. kovo 28. — 
Vietos universitete zoologijos 

_ _____ ________ ____ departamente, 6 colių varlė pra- 
vakarą ir šilčiau; pietryčių v€^ rijo 1 metų senumo 11 colių il

gio krokodilių. Varlė po tokių

Visos Amerikos žydai protes
tuoja prieš nazius, nežiūrint 
grūmojimų boikotuoti Vokie
tijos žydus

CHICAGO.-- Desėtkai tūks
tančių Chicagos žydų užvakar 
vakare susirinko Auditorium 
teatre protestuoti prieš nazių 
nuožmų persekiojimą jų vien
genčių Vokietijoje. Kiekviena 
sėdynė didžiuliame teatre buvo 
užimta, bet kad toli'ne visi ga
lėjo tilpti, tai tūkstančiai ne
tilpusių žmonių klausėsi pra
kalbų gatvėje, kurios buvo per
duodamos iš salės megafonais.

Tarp kalbėtojų buvo Indianos 
gubernatorius Paul V. McNutt, 
laikinis Chicagos meras Corr ir 
k. Priimta protesto rezoliuci
ja.

Tokie žydų protesto mitingai 
pirmadieny įvyko visoje šalyje, 
kur tik yra žydų. Protesto mi
tingai įvyko, nežiūrint Vokieti
jos nazių grūmojimo, kad už
sienio protestai iššauks tik dar 
didesnį paaštrinimą boikoto 
prieš žydifts pačioje Vokietijoje.

Nevv Yorko žydai protestuoja
NEW YORKO, kovo 28. — 

25,000 žydų vakar susirinko 
Madison Sųuare Garden protes
tuoti prieš žydų persekiojimą 
Vokietijoje. Apie 35,000 žydų 
minia, negalėdama tilpti salėje, 
klausėsi prakalbų gatvėje.

Mitinge kalbėjo Alfred E. 
Smith, senatorius Wagner, me
ras O’Brien, metodistų ir epis- 
kopalų vyskupai, rabinas Wise 
ir kt.

Fanatizmą reikia kovoti, ne
žiūrint kaip jis pasireiškia, ar 
rudais marškiniai (naziai), ar 
naktiniais marškiniais (ku-klux- 
klan), sakė Al E. Smith. Ir 
hitlerizmas su visa jo anti-se- 
mitiška propaganda turi būti 
išvilktas aikštėn ir nugalėtas, 
kaip tapo nugalėti ku-kluxai.

Ir ne vien prieš žydų perse
kiojimą jis kelia balsą, bet ir 
prieš visokią netoleranciją, fa
natizmą ir prieš pasmaugimą 
laisvės žodžio, spaudos ir susi
rinkimų.

Kalbos buvo perduotos visoje 
Salyje .taipgi ir užjurin.

Kadangi panašus mitingai į- 
vyko visoje šalyje, tai mano
ma, kad šioj žydų protesto de
monstracijoj dalyvavo mažiau
sia 1,000,000 žmonių.
Siūlys, kad kongresas protesz

■ ■ >

New Yorko paskelbė, kad jis 
įneš kongrese rezoliuciją, 
kaalujaučią, kad Vokietija 
liautų persekiojusi žydus.
Vokietijos valdžia skelbia 

kotą žydams
BERLYNAS, kovo 28. —At- 

giežai už užsienio žydų protes
tus prieš žydų persekiojimą Vo
kietijoje, Vokietijos valdžia per 
savo nazių partiją paskelbė boi- 
koą žydų biznio įstaigoms vi
soje Vokietijoje.

Kad suteikti žydams dar di
desnį smūgį, valdžia eina prie 
sumažinimo žydų įvairiose pro
fesijose ir bizniuose, proporcio- 
naliai tam kiek yra žydų visoj 
šalyje. Taigi tik apie 1 nuoš. 
žydų galės užsiimti profesija ar 
bizniu, o visi kiti bus pasmerkti 
skurdui ir net badui, nes ir 
dabar Vokietijoje yra apie 8,- 
000,000 bedarbių.

Valdžia atsakė, kad žydų biz
nio boikotas bus Vokietijos at
sakymas į kitų šalių žydų; ypač 
Anglijos ir Amerikos, grūmoji
mus paskelbti boikotą Vokie
tijos prekėms. Bet pati valdžia 
boikoto, nevesian t i—tą darbą ji 
paliksianti naziamš.

Vokietijos bazių propagan
dos ministeris Goebbels savo 
laikrašty Der Angriff rašo:

“Jei užsieniuose jie bando 
boikotuoti Vokietijos prekes, tai 
Vokietijos žmonės žinos kaip 
padaryti tai, kad žydai Vokie
tijoje nebegautų darbo, kad nie
ko nebūtų perkama iš žy
dų departamentinės sankrovos 
butų uždraustos ir kad žydų 
laikraščiai nebebutų skaitomi”, 
žydų boikotas prasidės šešta

dieny
BERLYNAS, koVo 28. —Na

zių partija paskelbė, kad žydų 
sankrovų,- advokatų ir daktarų 
boikotas visoje šalyje ateinantį 
šeštadienį lygiai 10 vai. ryto.

rei-
pa-

boi-

Kaip Mussolini no 
retų permainyti Eu 

ropos sienas 
4

Norėtų sustiprinti Vengriją ir 
Austriją, Rumunijos ir Ju
goslavijos sąskaiton

su-

SaulS teka 5:40, leidžiasi 6:- pietų jaučiasi labai Nesmagiai, 
11 bet atsigausianti.

Č3 ‘i

tuotų r.
WASHINGTON, kovo 28. — 

Atsotvas William I. Sirovich iš

Prezidentas Roose- 
veltas siūlys suvar

žyti spekuliaciją
WASHINGTON, kovo 28. — 

šiandie patirta* kad prezidentas 
Rooseveltas galbūt rytoj pa
siųs kongresan bilių, kuris sie- 
kiasi suvaržyti spekuliaciją, į- 
vesti kontrolę parduodamiems 
Šerams ir bonams, ir tuo ap
saugoti investorius.

Kartu su biliutn galbūt pa
siųs kongresu?! paraginimą bi- 
lių kuogreiČiausia priimti.

NEILISVILLĖ, Wis., kovo 
28.—Policijos vitžinink&s Fred 
Rossmatt už plKimus arėštavo 
savo sūnų Floyd.

s-
M-

CHICAGO.— Visose sankro
vose labai padidėjęs pirkimas. 
Perkama ne tik smulkius daly
kus, bet ir stambesnius. Ypač 
perkamos namų reikmenys.

Tas pirkimas padidėjo todėl, 
kad ateinantį šeštadienį įeis ga- 
lion valstijos prekių taksai. 
Pradedant nup šeštadienio ryto 
perkant kokias nors prekes rei
kės mokėti ir 3 nuoš. prekių 
taksų. Todėl žmonės rūpinasi 
prisipirkti reikmenų kol dar nė
ra taksų.

Kaip tie prekių taksai bus 
renkami, ne pati valdžia neži
no. Ji tik įsakė sankrovoms iš- 
kolektuoti 3 nuoš. taksų. O 
kaip tą sankrovos darys, tai jų 
pačių reikalas. Sankrovos kas 
mėnesį turės priduoti apyskai
tas kiek jos padare apyvartos, 
kiek taksų surinko ir kiek tak
sų turi sumokėti. Jokios išim
ties nedaroma ir jokios prekės 
nuo taksų nėra paliuositojamos. 
Taksus reikės mokėti ir už per
kamą maistą. Išimtis daroma 
tik perkant maistą tiesiai iš 
farmerių.

Kybartų turgavietėj buvo ši
toks įvykis. Silkių pardavėja 
revolveriu peršovė Čia pat pre
kiaujantį baronkų pardavėją. 
Pasirodo, kad pardavėja kilusi 
ir atvažiuojanti iš Vilkaviškio, 
o baronininkas—iš Pilviškių.

Baronkų pardavėjas peršau
tas per ranką ir šoną, žmones 
šovėja buvo kiek išgąsdinusi, 
nes turguje buvo labai daug 
žmonių, kulipka galėjo^ ir ne
kaltą kliudyti. Drąsesnieji šo- 
vėją nuginklavo. Peršautasis 
nuvežtas į Vilkaviškio ligoninę. 
Tai buvo keršto suvis. Mat, 
šovė jos tikrasis vyras yra iš
važiavęs į Pietų Ameriką ir ji 
gyveno susidėjusi. Kurį laiką 
pagyvenęs pardavėjas ją aplei
do. Pardavėja keršydama už 
apleidimą pasitaikius su minė
tų baronkų pardavėju kad ir 
ne visai tinkamai progai vis 
dėlto jį peršovė, šovėja per
duota policijai.

Moterys — kontraban- 
dininkės

15 žmonių žuvo ae
roplano katastrofoj 

Vokietijoje

Kybartų pereinamą  j am punk
te kasdien suimama daug kon
trabandos. Daugiausia yra ga
benama įvairiausios medžiagos, 
ypač šilko su vilna. Pastebėta, 
kad kontrabandą per punktą 
daugiau neša moterys. Ypač 
gausiai “užderėjo” kontraban-BRIUSELIS, Belgijoj, kėvo

28.-—15 jžmoAių liko užmušUldos^tmAHtf 16*4 di«xą. Matyt,.

LONDONAS, kovo 28. — Iš 
ištikimų šaltinių patirta sąly
gos, kurias Italijos diktatorius 
Mussolini pasiūlė Anglijos pre- 
mieriVi MacDonaldui pertvarky
mui Europos valstybių sienų ir 
tuo išlaikymui Europoje taikos.

Mussolini siūlo: •
Pravesti siaurą Vokietijos ko

ridorių per Lenkijos Danzigo 
koridorių.

Atimti iš Rumunijos ir
grąžinti Vengrijai didesnę dalį 
Transylvanijos.

Atimti iš Jugoslavijos ir 
munijos ir sugrąžinti Vengrijai 
visą Bentat apygardą, taip kad 
Vengrija Valdytų abi puses Du
nojaus upės.

Atiduoti Austrijai “Krain” 
kalnus ir priėjimą prie juros 
Fiume porte.

Sudaryti nepriklausomą Kroa
tijos valstybę Zagreb apielin- 
kėj.

Hercogo viną ir černogoriją 
atiduoti Albanijai, kuri butų 
pavesta Italijos protektoratui.

šiuo projektu siekiamąsi tiek 
sustiprinti Vengriją ir Austri
ją, ktfd jos pasiliuosuotų nuo 
Vokietijos įtakos ir cen tralinė j 
EiVropoj pasidarytų lygsvara. 
Jugoslavija pasidarytų nedidelė 
ir nebepavojinga Italijai vals
tybė. Del čechoslovakijos Ita
lija nesirūpina, nes ji subirė- 
sianti į 10 metų, šiaurinė jos 
dalis pateksianti Vokietijai, pie
tinė—Austrijai, o rytinė—Ven
grijai.

Mažoji entehte atspėjo Itali
jos sąlygas ir yra. susirūpinusi 
savo likimu. Delei to Rumųi- 
jos premieras jau išvažiavo 
Paryžiumi tartis su Franci j a. 
Lenkija gi jau aprimo nema
tydama sau; didelio pavojous. 
Francija betgi vispmis išgalė
mis priešinsis Italijos užma
čioms/

Išrodo, kad MačDonaldo ke
lione, vieton Europą nuramin
ti, dar labiau ją sujudino ir pa
didino karo pavojų.

MEXIC0 CITY, kovo 28.— 
Meksika ir Nicaragu4a atnauji
no diplomatinius x ryšius, kurie 
buvo nutraukti 1926 m.

HpH MUM'Iii ritau IMI • ■ •

GALLIPOLIS, O., kovo 28.- 
Trys plėšikai užpuolė vietos 
First National Bank ir pabėgo 
pastvėrę tarp $16,000 ir $25,- 
000. Tai buvo pirmas banko 
plėšimas šiame mieste.

Rif.

pasažiėrinio aeroplano katastro
foj ties Essen, Vokietijoj.

Vienuolika žuvusiųjų yra ang
lai.

Susidaužęs trijų motorų ae
roplanas City of Liverpool skri
do iš Cologne į Croydon, Ang
lijoj.

tautine Švente žmonės “susiža
vėjo” ir šita proga, tufr būt, 
manė, kad muitininkai bus nuo- 
laidesni, bet—dauguma užkliu
vo. Sekančią dieną muitinėj 
atsidūrė didžiausias glėbis me
džiagų ir šiaip prekių.

Turguje pardavinėja 
meteorą

Pasmaugė 6 metų 
mergaitę

NEW YORK, kovo 28. — 
Barbara Wiles, 6 metų mergai
te iš Brooklyno, tapo pasmaug
ta jos namų ru‘sy ir įkišta į 
maišą. Ji buvo motinos pasiųs
ta atvežti vaiko vežimėlį ir ka
da mergaitė iš rūsio negryžo 
j 15 min., pati motina nuėjo 
pažiūrėti kas ją sutrukdė. Nu
ėjusi rado savo dukterį jau pa
smaugtą. Jos tėvas yra bedar
bis.

Tai jau1 kelinta panaši žmog
žudystė toje apielinkėje. Auko
mis visuomet buvo vaikai ir vi
sus juos nužudyta rūsyje.

Žemaitkiemio vaisė, nukrito 
meteoras. Ūkininkas K. P. ra
do 4 klg. gabalą ir paslėpė. Da
bar atvežęs Uikmergėn padarė 
gerą biznį: kas tik norėjo, tam 
po gabaliuką pardavinėjo. No
rinčiųjų įsigyti po gabaliuką 
meteoro atsirado daug, todėl K. 
P. gerokai uždirbo.

Senas Ukmergės turgus tur- 
btft pirmą kartą tokią prekę 
matė.

LIETUVOS EŽERAS 61 
METRO GILUMO

Indiana kunigas tei
siamas civilio teismo

KAUNAS.—Geografine eks
kursija Tauragno ežere (Ute
nos apskr.) konstatavo ligšioli
nę rekordinę Lietuvos ežerų gi
lumą—61 metrą. /

MUNCIE, Ind., kovo 28. — 
Šiandie prieš teisėją Gunthrie 
prasidėjo nagrinėjimas bylos 
metodistų episkopalų kunigo G- 
Lemuel Conway, kuris yra kal
tinamas dėl pasikėsinimo išgė
dinti 18 metų mergaitę.

Kiek pirmiau jis buvo teisia
mas dvasiškių teismo, kuris nu
sprendė kunigą suspenduoti 
vieniems metams; nuo ėjimo ku- 
nigo pireigų.

■ ■■i i, i> in.... i i i —totototototoi

Vėl grumojantys laiškai Lind- 
berghui .

AKRON, O., kovo 28. -Pro- 
veno Marcelio, 15 m., Hudson 
High school mokinys, prisipa
žino parašęs Lindberghui du 
grūmojančius laiškus, reikalau
damas iš jos $25,000. Kam jis 
tuos laiškus rašė, jis ir pats 
nežino; dagi nežinąs ką jis bu
tų daręs su tais pinigais, jei 
butų gavęs.

u .. .to. .«■■ ■>■ to... .

PINIGAI LIETUVON

.r

NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokių 
afidavitų ant sumų mažesnių negu $100.00. Siunčia dole

riais arba litais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL
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Valdžios taksos

Graboriaus J. F. Eucleikio Ambuląųęę

Valdžios taksos

VISJ TELEFONAI
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pas kokį far- 
turėsite pro

su farmomis 
nereikės kaip

laikraščių, 
gyvenan- 

apsigyven- 
tiems štai

buvo 
tokių 
,i <ima

Jau tapo susitartą 
su laivų kompani
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ
I LIETUVĄ

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalu 
kumentus. Ofisas atdaras kasdien rnUd 8

Komunistų pasižymėjimai

karves, kurias 
L. p^iurėti ir 
*et*tyjai dar to-i

revoliucija” praūžė.

Vasario mėnesį musų apy
linkes farmeriai buvo paskel
bę streikų dėl pieno kainų

nedaug tegali-1 
Farmeriavau ir 

kur taip

darbiai užrakino skiepų ir pa
siėmė su savim raktus. Bim
biniai dabar bijosi eiti pas juos 
tų raktų atsiimti.

Tai taip musų ščy rieji ko
munistai šviečia darbininkus. 
Jie dasigyveno ligi to, kad da
bar turi savo kailį saugoti.

" Marksistas.

Reųiatered pątent Attorney * ..
43-A Seenrlty 8»*ing* « Commerclal

Bank Bullding

(Dlreclly aernee Street Irom Patent Office)

WASHINGTON. D. C.

Ar pamatuoti 
Kęstučio 

Bimbiniai buvo

ik* 8 vafc.

NAUJIENŲ” Ląiyatarčių Skyrius.
1739 So. Hajsted St., Chicago, III.

skymų. Generolams 
sunku nurimti. Jie 
suomių bolševikais 
įsteigti komunistų 

fabrikėli. Nieko ne-

Nemažai nuo 
usios ir vietos 

Buvo laikai, kada 
Kęstučio pašalpinę 

kur dabar jų nebeli-

Ši linksma keleivių
giai praleido laika plaukdama Europon North Gerinau Lloyd 
laivu “Berlin”. Gegužės 10 d. tas laivas išplauksJš New Yorįo 
tiesiai į Baltijos jurų, Siūtos Klaipėdoje. .

Apie 30 mylių į šiaurius 
nuo Menominec randasi Gųr- 
ney^ kur yra nemažai lietuvių 
farmęrių. Jie turi draugijas ir 
vasaros laiku rengia piknikus 
ir linksmai laikų praleidžia. 
Turiu pasakyti, jog farmęrių 
gyvęnimas nėra taip jau nuo
bodus, kųip daugelis įsivaiz
duoja.

Milžiniškas Jungtinių Valstijų karo laivyno dirižablis Macon, kuris nesęnųi pabaigtas statyti 
Akron, Olno.

. EUDEIKIS& ■ įminiu^

LIEiUVĮŲiB?AB0RiŲS
a. PIDW' [OFISAS

upes yra Marinei jau Wiscon- 
sfhe, Tačiau tie miestukai ran
dasi kaip ir krūvoje, kadangi 
juos tik upė akiria. Tų mies
tukų apylinkės yra ir lietuvių 
fųrmerių. Bendrai imant, jie 
gyvena neblogai. Daugiausiai 
verčiasi iš karvių, parduoda
mi pienų. Dabartiniais laikais 
depresija spaudžia farmerius, 
kaip ir visus kitus. Pienas la
bai pigus, — už šimtų svarų 
moka tik 70 centų. Prieš tre
jetų metų mokėdavo už svarų 
po du centu. Nežiūrint viso 
to, farmeriai perdaug nenusi
mena: jie sako, — mums vis
gi geriau, negu miesto gyven
tojams, kurie negali gauti 
darbo.

čia randasi gana daug vo
kiečių farmęrių. Reikia pasa
kyti, jog jie neblogai stovi. 
Tai tikrai išsilavinę farmeriai. 
Laiko geras! J 
moka Un^ųm^i 
niaitintinįįlKtrįį
Ii esame atsiiikę^nuo vokiečių. 
Bet laikui bėgant gal ir mes 
išmoksime taip jau gerai far- 
iperiauti, kaip ir vokiečiai. 
Tad subruskime ir nepasiduo
kime.

vo 18 d. bedarbiai susirinko į 
skiepų ir nekantriai laukia sa
vo “profesorių”. Bet nei Mačė- 
nas ir Grybas, nei kiti “profe
soriai” nepasirodė. Matomai, jie 
suprato, jog susilauks pirties. 
Tada bedarbiai pradėjo vykinti 
gyvenimai) “profesorių” skel
biamus principus, — naikinti 
mokyklos inventorių. Jie su
daužė viską, kų tik komunis
tai buvo atvežę: iš stalų, krės
lų ir kitų baldų liko tik šipu
liai. Pridarė dar nuostolių ir 
skiepo savininkui, — baltas sie
nas išmargino visokiais para
šais. Norėjo sugriauti ir laip
tus, bet be . įrankių negalėjo 
to padaryti. Po tos “revoliuci
jos” jie nupiešė Markso pa
veikslų ir prikabino ji prie du-

daugelis miesluoi'ie 
tys lietuviai norėtų 
Ii farmose. Visiems 
kų norėčiau pasakyti: farmų 
yra daug, bet gerų sunku 
rasti. Prieš kelis metus man 
teko gyventi apie Irons, Mich. 
Ten yfa nemaža ir lietuvių ko
lonija. Tačiau gerų farmų to
je apylinkėj 
nia surasti.
Luther apylinkėj 
pat nedaug tėra gerų farmų 
Mano patarimas yra tokia 
kurie norite farmose apsigy
venti, tai geriausiai vienų va 
sarų praleiskite 
merį. Tuo budu 
gos tinkamiau 
susipažinti ir 
yra sakoma, kate maiše pirkti

Per žiemų pas mus beveik 
vipai nebuvo sniego, tik kelis 
kartus gerokai palijo. Bet štai 
netikėtai kovo 20 d. pusėtinai 
sniego iškrito. Tai, tur būt, 
buvo paskutinis žiemos pasi
spardymas.

— Juozas Mikučionis.

draugija nutarė surengti vie 
šas diskusijas. Diskusijos įvy 
ko kovo 19 d. Žmonių prisirin 
ko pusėtinoj Atvyko ne 
mažas būrys ir katalikų. Dis
kusijų tema 
bimbinių užmetimai 
draugijai 
kviesti apginti savo pozicijų. 
Vienok nei vieųaš Ręstojo dis- 
kusuoti. Mat, pamatę, kad sa
vo pozicijos jie negalės apgin
ti. Tiesa, keli jų buvo išvykę, 
bet jie sėdėjo, kaip avinėliai.

Antra diskusijų tema buvo 
—“Ar gali darbininkai eiti su 
bimbine vadovybe?” čia ban
dė ir komunistai pasirodyti. 
Visi prašė balso ir kalbėjo. Vie
nok jų kalbos nieko liendro ne
turėjo su diskusuojama tema: 
jie nebandė nurodyti savo nu
veiktų darbų darbininkų klasės 
gerovei, o tik kritikavo repub- 
likonus, kurių šeimininkavimas 
privedė prie to, kad šiandien 
mes turime milionus bedarbių. 
Kritikavo taip pat ir miesto 
valdžias. Laike diskusijų pub
lika buvo griežtai nusistačiusi 
prieš Limbinius.

Bedarbiai sukėlė revoliucijų 
prieš Limbinius 

V v ' - i *&** *

Kadangi bimbiniai - tapo iš
vyti iš visų organizacijų ir į 
jų rengiamus parengimus žmo
nės nebesilanko, tai jie sugal
vojo naujų 
be armijos 
susitarė su 
ir nutarė 
gaminimo 
laukdami, jie pasisamdė skiepų 
ir pradėjo savo darbų. Rimti 
žmonės į bimbinių darbus jau 
nuo senai žiuri skeptiškai ir su 
jais nieko bendro nebenori tu
rėti. Todėl revoliucionieriai su
manė ant savo meškerės pa
gauti jaunus vyrus. Tuo budu 
savo skiepe jie įsteigė mokyk
lų, kad skelbti revoliucinio ko
munizmo dėsnius. Į mokykla 
pradėjo traukti bedarbius jau
nuolius, nežiūrint kas jie. ne
būtų. Kuriam laikui praėjus, 
prisipildė pilnas skiepas “revo
liucinio jaunimo”. “Profeso
riais” tapo paskirti keli .suo
miai ir bimbiniai Mačėnas bei 
Grybas. Jaunųjų Komunistų 
Lyga į skiepų atgabeno stalų, 
krėslų, radio ir kitų dalykų.

“Profesoriai” tuoj pradėjo 
aiškinti, kų reiškia tikras Sta
lino mokslas. Esu, visokio plau
ko oportunistai ir socialfašis- 
tai tik kraipo Markso princi
pus. Kiekvienas tikras revoliu
cionierius privalus atsiminti tų 
faktų, jog pirma viskų reikia 
sugriauti ir sudaužyti, o jau 
paskui ant naujų pagrindų sta
tyti (pats Bimba savo krisluo
se tų “daužymo filosofijų” už- 
gyrė).

Matomai, ta filosofija bedar
biams pusėtinai įstrigo į galvų. 
Kartų “profesoriai” sumanė be
darbius nusivesti prie miesto 
rotušės. Bedarbiai turėjo su
stoti ratu, o vienas kalbėtojas 
išrėžti labai karštų spyčių. Ta
čiau bedarbiai atsisakė maršuo- 
ti, pareikšdami, jog jų galvos 
nėra tam, kad policija jas laz
domis daužytų.

Tada bimbiniai sumanė kitų 
skymų: pasiuntė bedarbius pa
imti Lietuvių Svetainę šokiams. 
Girdi, tai gera proga pasidary
ti kiek pinigų. Bedarbiai, bim
binių padedami, ėmė garsinti 
šokius. Bendrai imant, šokiai 
pasisekė neblogai. Bet čia tarp 
bedarbių ir maskvinių kilo kon
fliktas: laike šokių visas įplau
kas kontroliavo “profesoriai” 
ir jų bičiuliai. Parengimo pel
nų jie pasiuntė “Worker’iui”. 
O bedarbiams, ačiū kuriems 
šokiai nusisekė, jie prisiuntė 
pundų “Worker’io” ir liepė 
skaityti.

To užteko. Visi suprato, jog 
komunistai juos šlykščiai, pri
gavo: jų vardu surengė šokius, 
o pj^igus patys pasišlavė. Ko-

Musų miestas nėra didelis. 
Tačiau bimbiniai komunistai 
čia yra pridarę tiek šposų, kaip 
ir didmiesčiuose, 
jų yra nukentėj 
draugijos 
jie valdė 
draugija, 
ko nei dūko. Netekę įtakos vi
duje, jie visaip niekina tų 
draugijų ir prie kiekvienos pro
gos stengiasi jai pakenkti. Bet 
nariai jau gerai supranta bim
binių skymus ir todėl jokio dė
mesio į juos nekreipia.

Bimbiniai taip pat buvo 
galėję Lietuvių Amerikos 
liečiu Bendrovėje. Šiais metais, 
kai atėjo valdybos rinkimai, 
jie tapo pasiųsti šunims šėko 
piauti. Prieš porą metų pas 
mus buvo atsibardavęs Abe- 
kas, pi bėgėlis iš Rusijos. Jis 
su didžiausiu atsidėjimu agi
tavo vyti iš draugijų lauk vi
sus tuos, kurie nepritaria Ma
skvos diktatūrai. Tačiau vieto
je kitus išvyti, bimbiniai gal
vatrūkčiais išlėkė iš valdybų 
petys ir šiandien nei vienoje 
draugijoje nebeturi jokios įta
kos. Kiek žinau, tik vienas ki
tas jų bepasiliko partijoje, ir 
jie tuo labai didžiuojasi.

Ypač didelis kaulas gerklėje 
yra Kęstučio Draugija, kurių 
bimbiniai nori sugriauti. To sa
vo tikslo jie visai neslepia. 
IPrie menkiausio dalykėlio jie 
kabinasi ir teismu grūmoja. Iš 
naujo nario, kuris stoja į drau
gijų, metrikų nėra reikalauja
ma. Bimbiniai kelia skandalus, 
tvirtindami, jog priimama se
nesnio amžiaus nariai. Pernai 
jie net per savo advokatų bu
vo prisiuntę laiškų, grasinda
mi iškelti bylų. Draugijos ko
mitetas be jokių ceremonijų 
tų laiškų pasiuntė į gurbų. Juo
kingiausias dalykas yra tas, 
kad bimbiniai savo “darbinin
kiškame susivienijime” tokio 
griežtumo neprisilaiko.

šiemet irgi be triukšmo ne
apsieita. Draugijos yra priim
tas paprotys skirti prie numi 
rūsio nario kelis žmones. Jie 
turi užsidėti tam tikras želati
nas kukardas. Amt vienos pu- 
. ės tos kokardos randasi kry
želis. Tie ženklai pasiliko dar 
nuo tų laikų, kada draugija 

katalikiška. Kadangi ki- 
ženklų nėra, tai naudo- 
senieji. Ar tai yra tiks- 
ne, - apie tai aš čia ne

kalbėsiu. Tačiau reikia pasaky
ti. jog per 10 metų bolševikai 
buvo prie draugijos vairo ir 
jokių protestų prieš tuos ženk
lus nekėlė. Kaip tik priešingai, 

ir karščiausias bolševikas 
turėjo tų ženklų prie krutinės 
prisisegti. . Kiekvieno nario pa
reiga buvo nusipirkti ženklų su 
kryžiumi. Kas to nedarė, tas 
•turėjo mokėti bausmę. Brook- 
]yno komisarai sakydavo drau
gijai bei prie numerėlio kapo 
prakalbas. Viskas tada buvo 
gerai. Bet štai dabar keli žiop- 
leliai bėginėja po narių stubas 
ir agituoja, kad tie ženklai bu
tų panaikinti. Jie landžioja net 
po katalikų namus. Bet iš to, 
žinoma, nieko neišeis. Perdaug 
jau visiems yra žinomi tų sky- 
merių darbai.

Diskusijos
Per tų laikų, kai bimbiniai 

stovėjo prie draugijos vairo, 
buvo daug visokių negražių 
darbų padaryta. Sakysime, daž
nai buvo kaltinimų, kad pir
mininkas su kai kukiais nariais 
girtuokliauja, o paskui tiems 
nariams yra mokama pašalpa? 
Kai susirinkimuose tuos daly
kus iškeldavo aikštėn, <tai 
maskviniai tuoj šokdavo visaip 
koliotis. Kadangi bimbinių sky- 
jnai ir dubar nepasiliauja, tąi

Tačiau streikas greit pasibai
gė. Nuo gegužės 15 d. planuo
jama paskelbti kitas streikas, 
kuris apims ne vien tik pie
nų, bet ir kitus farmų produk
tus. Dabartiniu laiku eina di
delis bruzdėjimas: farmeriai 
organizuoja unijų, kad vi
siems laikytis bendro nusista
tymo. Vadinami, nepardavinė
ti savo produktų tol, kol ne
bus mokama aukštesnės 
nos.

Pastaruoju laiku pas 
atsirado nemažai naujų 
merių. Tai daugiausiai čia 
gimę jaunuoliai. Kol buvo ge
ri laikai, lai jie Lėgo iš farmų 
į miestus. Nedarbui užėjus, jie 
grįžta atgal į farmas. Tad 
nauji farmeriai dygsta, kaip 
grybai po lietaus.

Laika* daug reliktą 
prie patniti). Noriai* 
kuoleli vilkindami *n 
apsaugojimu • a v o

dek dėl Instrukciją, 
arba rašykite > M 
NEMOKAMOS P 
gurt* “How to 
tafn • Patent” I 
ventlon’* formos 
uė Informacija* 
milndJtaaal laikomi 
Greita*, atsargus. n 
tarnavimą*. -.«

Geriausias nuo Reumatlškų 
Skausmų, sake Buffalo Ponia

"Metą RiMu* mino kankino reumą- 
tismas. Pagaliau ai iiglrdau api* 
Pain>Expellerl ir nusipirkau jo bon- 
k*. Pirma* iisitepimą* juoml mo
mentaliai suteiks palengvinimą. li- 
naudojua jo vieną bonką galėjau at
likti visą savo kasdieninT darbą be 
lokio* pagelbo*. Dabar Jau netarta 
jokią gėlimą savo sąnariuos*.”

J. a

ANT “BERLIN0” .

Buy gloves with what 
it savęs

Nftra reikalų _ -
daugiau, kad gaaU gerą dantą 
kojele. Listerine To 
didelis tūba* parrti

r S MKfflS'
uambert Pl>armMM^

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

ANTRA EKSKURSIJA 
(Rengiama su Littuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga) 

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIl'SHOLM”

l Švediją, ir iš ten su persčdimu į Klaipėdą. 

Klą^e j Yfeną pus§
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YRA VIENATINIS Lietuvių Graborius, kuris turi atjApjancp. peikia dar pažymėti, kad J. 
pasižymi su savo ambulancc patarnavimu ir su ekspertai^ patarnautojais,"kurta yfir Viši lietuviai,

Mes nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žm!ogąus kūno į
kurios miesto dalies.

DYKAI
KNYGELI 
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i. Nieko oelmon* 
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Jau kelis kartus “Naujieno
se” pastebėjau korespondenci
jų iš lietuvių farmęrių gyveni
mo. Kai kam gili bus įdomu 
patirti ir iš musų kolonijos 
farmęrių gyvenimo.

Menominec randasi prie pat 
VVisconsin valstijos linijos. Jis 
yra Michigan valstijoje, o už

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS
. LIETUVĄ

PIRMA VELYKINE EKSKURSIJA 
Išplauks KOVO 31,1933 

Laivu “BREMEN”
(Iš New Yorko i Bremeną) i 6 dienas ir iš ten Gelžkeliu į Klaipėdą
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Trečiadienis, kovo 29, 1932

Iš Politikos Lauko
Lakūnai Girėnas ir 
S. Darius skris virš 

4,500 mylių

kiek mylių padarė kiti lakū
nai, kurie jau perskrido At- 
lantiką: (

Charles A. Lindbergh—New 
York-Paryžius
(1927). Amelia Earharl Put- 
nam llarbor Grace — London-

3,600 mylių.

Mus prašo įdėti šį atvirą laiš
ką Cicero Lietuviams.

Broliai ir sesers lietuviai:
Kadangi dabartiniame poli

tiniame veikime randasi šiek 
tiek neaiškumų, todėl norime 
paaiškinti keletą svarbių min
čių, kad išvengus klaidos, dėl 
kurios vėliau gailėtumės.

Pereituose rinkimuose mes 
išbaldavome naujų valdžių. 
Kadangi lietuviai tame lošė 
svarbių rolę, demokratų par
tija pastatė lietuvį vienoje iš 
svarbiausių miesto vietų, 
kaipo Namų Statymo Prižiū
rėtojų arba Building Commis- 
ssionerį. Tai pirmų kartų lie
tuvis gavo tokį miesto darbų 
Ciceroje. Dabar galima lietu
viams patarnauti lietuviškai, 

• ir pirmų kartų Cicero Town 
Hali girdėtis lietuvių kalba.

Lietuviai padarė didelę pa
žangų. Darbas pradėtas ir 
musų įtekmė su dabartine val
džia kasdien didėja. Bet, štai, 
atsiranda nauja partija ir 
mus kviečia jų 
meskime į šalį 
griebk i mes už 
nauja partija 
kimus, o nėra

vardžių minima, Indą ir sunku 
jas atsiminti.

Visi Cicero lietuviai prie di
delio “push” už Cuchna ir 
Sandusky.

Visi tėmykite pranešimus ir 
informacijas lietuvių Citizens 
Club, kuris loš labai svarbių 
rolę musų politikos dirvoje.

Juozapas J. Mockus,

Surengė skaitlingą 
mitingą paramai 
Leslie V. Beck’o

Lithuanian Greater Pullman
Retter Government Club su-

Sekmadic-

Žygis iš N e iv Y orka į Kauną 
bus viena ilgiausių i k iš i oi 
padarglų kelionių aeropla
nu per Atlantiką.

remti.. Reiškia, 
pradėtų darbų.
šešėlio, o jei 
pralaimės rin- 
abejonės, kad

pralaimės, tada nosis nuleidę, 
neturėsime nei pyrago nei 
skatiko. Neapsigaukime, kad 
paskui nereikėtų skųstis.

Ar jus manote, kad ta par
tija butų taip gera lietuviams 
kaip kad mus nori įtikinti, jei
gu jie manytų laimėti rinki
mus? Tas kuris pasirodo per
daug geras yra verias a lydžio 
apsvarstymo.

Jei mes norime turėti įtek
mę, jų didinti, ir pasinaudoti 
politikoje, nenumeskime ant

yra svarbu balsuoti 
. Bose Cuchna į Collec-

Visų pirma — šiuose linki
muose 
už Mn 
lors ir už Judge Sandusky į
Policc Magistrate. Nesvarbu 
šiuo laiku ar esi demokratas, 
republikonas ar kitas, bet yra 
svarbu jums lietuviams, kad 
visi jūsų balsai eitų už tiktai 
tuos du kandidatu — Mrs. 
Cuchna ir Sandusky — nes 
tik balsai už tuos du kandi
datu bus labai atvdžiai seka- *

ROSELAND 
nį, kovo 26 d. Strumilos sve
tainėje Geresnės Valdžios 
kliubas buvo surengęs didelį 
masinį susirinkimų paramai 
Leslie V. Bcck, kandidato į 9 
wardo aldermonus. Susirinki
mas buvo skaitlingas. Mažai 
tokių) susirinkimų pasitaiko 
surengti. Vedėju buvo adv. J. 
P. Waitches, kliubo pirminin
kas. Jis kalbėjo lietuviškai ir 
angliškai, perstatinėdamas 
kalbėtojus.

Kalbėjo teisėjas J. Prystals- 
kis, L. V. Beck, I. Ivanaus
kas, A. Kumskis. Visų kalbos 
buvo paramai L. V. Beck kan
didatūros. Be to dainavo dvi 
panelės ir 4 vaikinai juokda
riai pridarė daug juokų iš 
butlegerių veikimo prohibici- 
jos laikais. Senelis T. Petkus 
pasakė juokingas eiles.

Po programo buvo laimėji
mai visokių dalykėlių, kuriuos 
buvo smaukavę vietos biznie
riai. Pirmų dovanų mažų ra- 
dio laimėjo svetimtautis, pas
kutinę dovanų, sieninį elek- 
trikinį laikrodį, laimėjo A. 
Juktonis. Laimėjimus tvarkė 
p. AVaitchienė. Sprendžiant iš 
tokio didelio susirinkimo, lie
tuviai kurių užsiregistravusių 
yra 9 warde 13 šimtų, daugu
moje rems L. V. Beck kandi
datūrų. — Vietinis.

Lietuviai lakūnai S. Dariu‘3 
ir S. Girėnas, kurie jau baigia 
ruoštis savo transatlantinei ke
lionei į Kaunu, sako kad jų 
žygis per Atlantiką bus* viena 
ilgiausių ikišiol padarytų ke
lionių per vandenyną aero
plane.

S. Darius dabartiniu laiku la
vinasi naktinėje navigacijoje 
Floridoje, ki.Y dirba Phn-Ame- 
rican Airways keleivių 
S. Girėnas, tuo tarpu, 
orlaivio remontavimą 
dirbtuvėse, Chicagoje.

Kad užtikrinti pasekmingą 
skridimą abu lakūnai ilgai 
studijavo ir tebestudijuoja pa
tyrimus kitų lakūnų, kurie 
jau perskrido Atlantiką iš A- 
merikos ar iš Europos. Jie 
naudojasi patyrimais lakūno 
Charles Lindbergh’o, anglų la
kūno Mollisono, Charles Kins- 
ford-Smith ir kitų. Kiekvienas 
jų skrisdamas patyrė ką nors 
naujo, atrado naujus budus 
pasekmingiausiai kovoti su 
oro sąlygomis, orientuotis ore, 
kaip geriausiai pritaikinti ae
roplanus kelionei per Atlan- 
tikų, etc.

S. Dariaus ir S. Girėno ke
lionė iš New Yorko į Kauną 
sieks apie 4,500 mylių, štai

linijai, 
prižiūri

Laird

-Don’t 
neglėct 
Colds

šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
į 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi- 
lionai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

WIS$iG,
Specialistai ii 

Raiijoi .

naudos, 
sužino- 
galima 

priėjus,
esame “ant 

rinkmuose.

mi, ir nuo jūsų balsų bus svar- 
toma ar ateityje bus galima 
pastatyti lietuvį kandidatų, 
kuris išlaimės rinkimus.

Antra — jūsų balsai už tuos 
du kandidatus bus skaitomi 
tuo atžvilgiu ar galima lietu
viais pasitikėti ir ar musij pa
siryžimas stoti iš vieno yra tik 
muilo burbulas. Pasišnekėji
muose su lietuviais patyriau, 
kad jie yra pasiryžę veikti, jei 
yra kam parodyti kelių ir bū
dų atnešti daugiausiai

Trecia—yra svarbu 
ti kiek lietuvių balsų 
tikėtis gauti reikalui

Ketvirtų—mes 
teismo” šiuose
Kaip jus nubalsuosite taip ir 
bus. Neduokime progos jiems 
vėl sakyti, kad lietuvio balsų 
galima gauti už stiklų alaus.

Visi lietuviai iš vieno bal
suokite už Mrs. Cuchna ir 
Sandusky. Kad nesugadinus 
balotų, dėkite kryžiukus tiktai 
prieš jų vardus arba dėkite 
kryžiukų viršuje prie demo
kratų partijos. Katriems pa
tinka lietuviai kandidatai, 
balsuokite už juos, bet tas 
balsas nueis ant nieko šiame 
laike.

Aš jums tuos patėmyjimus 
w duodu dėl apsvarstymo. Jei 

jums atrodo gerai, balsuokite 
už Mrs. Cuchna ir Sandusky, 
o jei ne, tai balsuokite kaip 
jums geriau atrodo, bet pas
kui nedejuokite kad musų ne
pripažino politikoje.

Gal man bus primetama ko
dėl aš neminiu vardus kitų 
demokratų kandidatų. Dėlto, 
kad jus tuos vardus išgirsite < < f g .. • • 4 _ _

Daktaras
Kapitonai

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ~IR MOTERŲ PER 28 MfcTŪS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraut 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ,ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. . 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligohių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS t Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 557 1

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROADdflM 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzte 8902 1 ®

Vanos, lietaus h druskos vanos* 
swimming pool. , 

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

THE GEEVUM GIRLS
CEE-’•• VOUTJE AVIME 
MOUSEKEJEFE®.. 
THE IDEA* -S*
DUST UND02 THE 1?UG‘

nobody 
CAN SEE 
IT TH6RE'

derry, Airija — 2,026 mylių, 
(1932) Kap. J. A. Mollison— 
f’ortinnrnock, Airija — New 
Brunsvyick — 2,663. (1932)
Wiloy Post ir H. Gatty—Har- 
bor Grace — Chester, Anglija 
—2,200. (1931) Jamcfs Mattern

ir B. Griffin — New York — 
Berlynas, — 3,000, (1931) Ot- 
to Hillig ir H. Horiis — Ncw 
York—Krofold, Vokietija — 
3,600 mylių.
Boardman ir J. Polando—Ncw 
York Stambulas — Turkija,

(1931) R. N.

B
- - . _  t į ittfreųUritim ■ s^—.i. ■ ■■

5,014 mylių (1931).
Darius ir Girėnas planuoja 

savo kelionę padaryti į 45 va
landas*. Orlaivio gazolino įtal
pa bus užtektinai didelė už
teksianti virš penkių šimtų 
mylių atsargų. —A.

A GINIRAL MOTORS VALUI

ŽEMIAUSIOS 
PASAULY KAINOS 

PILNO OIOŽIO 
SESIŲ CYLINDERIŲ 
UŽDARYTI KARAI

: • ’ ■ . » .. ' ‘ *

COUPE

*445
Coach, $45S... Coupe wlth rumble aeat. $47S... Ali pricet 
f.9.b.FIM,MlcMtan. S pačiai eųulpmant extra. Low daliverwl 

prlcea and eaay O. M. A, C. terma.

NAUJA IR PRIDĖTINE RŲŠIS CHEVROLET ŠEŠIŲ
■ . t

• Dabar—pirma kartų automobilių istorijoje, jus 
galite nusipirkti pilno-didžio-šešių-cylinderių 
coupe už tiek mažai kaip $445! Dabar jus taipgi 
galite gauti didelį, 5-pasažierių Chevrolet coach 
už tiek mažai kaip $455! Vadas sumušė visus 
precėndentus perstatydaihas dar pridėtinę rūšį 
automobilių, visai naują Chevrolet Standartinį 
šešių: žemiausios pasauly kainos? ant nilno-did- 
žio-šešiu-cylindcriu uždaryto karo!

: r i , J, •! j ' .
šis naujas automobilius ant marketo kainuoja 
palyginamai mažiaus negu byle kuris kitas šešių 
to įfačio styliaus. Ir tai net yra Chevrolet. Ir jisai 
nustato naujų pasaulio rekordų ant gazo ir aly
vos ekonomijos.
Lyginai kaip pbpuliariškas Chevrolet Master še
šių—naujasi Standartinis šešių turi Fisher med-- . " . • • ■ ■ * » ♦

žio—ir plieno—konstrukcijų. Saugaus stiklo
windshieldas ir langų ventiliacija, švelnų, beveik 
orinį šešių cylinderių inžinų. Tylių antrų trans
misijų. Grubluota, pilno didžio chasis. Moderniš
kų styliavimų, kuri tuojaus pasako pasauliui: 
‘‘Štai yra puikios rūšies automobilius.”

»ii' ? ■ i'-s a .ii*., m

Ar jums teko matyti šį naujų Chevrolet Standar
tinį šešių? Ar jus sėdėjote jame — ar važiavote 
juo—palyginote jo kainų? Jeigu jus tų dalykų 
nedarėte, jųą ne galite įvertinti kokią pastebėti
nų vertybę $445 nuperka šiandien. Fisher kons
trukcija, pilno-didžio karas, greitai bėgus šešių— 
pilnai vertas geriausio vardo žemųjų kainų tran- 
sportacijojc — CHEVROLET!

CHEVROLET MOTOR COMPANY. DETROIT, MICHIGAN

CHEVROLET STANDARD SIX
.  '■ -  '.II ■ " 11 III ■■■■■■■           H.ll

MATYKITE ŠITUOS CHEVROLET DYLERIUS
Albany Park Motor Sales, 

8102 Lawrence Avenue, 
Chloago, Illinois. 

Archer Chevrolet Sales 
0211-15 Archer Avenue, 

Argo, Illinois.
Ashland Avenue Motor Sales, 

5436-42 S. Ashland Avenue, 
^klcaco, Illinois.

Baumann Chevrolet sales, 
3510 Archer Avenue, 

Chlcaro. Illinois.
Blameuser Chevrolet saies, 

Nlles Center, Illinois. 
Caley Brothers, 

10524 S. Mlchlgan Avenue, 
Chlsevo. ininrtia.

Clarke-Hulett Chevrolet Co., 
Mldlothlan, Illinois. 

Olark-Maple Motor Sales, 
1086 N. Clark Street, 

Chloago. Illinois.
Clayton-Dean Chevrolet Co„ 

2500 Washlngton Blvd., 
Chloago, Illinois. 

DesPlalnes Motor Sales, 
DesPlalnes, Illinois. 

DesPlalnes Valley Motors, 
Lemont, Illinois. 

Drlje Motor Sales. 
6528 Roosevelt Road, 

Berwyn, Illinois.

Durst Chevrolet Company, 
JL147-50 W. daekson Blvd., 
* Chloago, Illinois.

Kgan Chevrolet Sales, 
5145 Milwaukee Avenue, 

Chloago,. Illinois.
B, B. Pleek A. Company, 

> Blnsdnle. IlUnols. 
a*,'lSdBe«J SftT. 

ChlNNto. III.
H. and K. Chevrolet Co. 

La Grange, BĮ.

HmW> Illinois.
Hammėl Chevrolet Co.

7220-85 W, Grund Avė. 
CKIamta. III.

Bafner Chevrolet Co. 
2610-12 S. Mlchlgan Avė. 

Chloago. Iii.
Keenan Chevrolet Sales, 
0828 W. 22nd Street, 

Cicero, lUlnoli.
Koleeth-Reld. Chevrolet, 
5354 W, Chlcagd Avė., 

Chloago, IlUnols.
Kushler Chevrolet Sales, 

681? Broadway 
Chloago. Illinois.

Lavery Chevrolet Co. 
7115 Exchange Avė. 

Chloago, IU.
Lewls Auto Sales, 

8400 Ogden Avenue, 
Chloago, IlUnols.

Mclnerney Motor Co., 
2718 N. Cicero Avenue, 

Chloago, IlUnols.
MoManus Motor Sales, 

6711 8. Western Avenue, 
Chloago, IlUnols.

MiUer Chevrolet Sales 
1832 W. Irvlng Park Blvd. 

Chloago, IU.
MIIwaukee Avenue Motors, 
2804 Mllwaukee Avenue, 

Chloago. Illinois.
Mnrray Service A Motor, 

682 Madlson Street, 
Oak Pork, Illinois.

Nelson Chevrolet Sales, 
. 2840 N. Clark Street, 

Chloago, IlUnols.
Nlckėy Chevrolet Sales, Inc.i 

8010 Irvlng Park Blvd., 
Chloago, IlUnols.

Nleburger Chevrolet Co., 
7744 Stoney Iiland Avenue, 

Chloago, Illinois.
North Shore Chevrolet Sales 

Ali Main St., 
TVilmette, m.

Orine Chevrolet Co. 
8200 Lake Park Avė. 

Chloago, Illinois
Ogden Avė. Motors, Ine. 

6837-41 Ogden Avė., 
Berwyn, III.

Ray O’OonneH Motor Co., 
4625 W. Madlson Street, 

Chloago, Illinois.
A. 9. Oosterbeek Motor Co., 

7541 S. Halsted Street, 
Chloago. Illinois.

Bldgeway nuwr Sales, 
Lanalnsr. Illinois.

Roosevelt Motor Sales Co., 
3888 Roosevelt Road, 

Chloago, IlUnols.
Selp Chevrolet Sales, 

8622 Conunerelal Avė., 
Chloago, Illinois.

Sheets Chevrolet Sales 
6522 Cottage Grove Avė. 

Chloago. III.

Superlor Motor Sales, Ibo., 
6943 8. Halsted Street, 

Chloago, Illinois.
Trl-Clty Motor Co., 
Park Rldie, IlliaMs.

Uptown Motors Corp.,

Vanderploeg A Bdltveld, 
South HnlUnd. Illinois.
TVesteott Moconi, Ine. 
1245 Chloago Avenue, 

Bvnnston, Illinois. ,
West Auto Sales, IneM 

511 8. Sth Avenne, 
Marwood. Illlnoto.

Wltte Motor Sales, 
492-6 Weetern Avenue, 

į Blne Island, Illinois.
Yanson Chevrolet Co., 

Chloago Belakta, IClnola.
Young * Hoffmaa Chevrolet, 

9220 8. Ashland Ave^ 
Chloago, Illinois.

G. W. Zander Motor Sales, 
Arllngton Helghts. UL
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TAKE MY TIP.BOYS* DOnV < 
MARRY A GIRA. UKETHATl
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Subicription Ratas:
88.00 per year ta Canada
87.00 per year outsida of Chicago 
88.00 per year ta Gbioago 
8c per copy v

Entered as Second Clart
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March 8ro 1879
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Ufeteakymo kaitoj
Chicagoja — oaltui

Metama 88.00
Pusei metu' ...... . ..........   4.00
Trims mlnesiamji -r--—- 2.00
Dviem mineaįam .............  1.50
Vienam minoaiuj________ .75

Ch^goĮ per llneilotojuii
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Minėsiu!__ • ...........    75c
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HITLERIZMAS., FAŠIZMAS IR BOLŠEVIZMAS

Kai kuriais atžvilgiais pasaulis šiandie yra, taip 
sakant, kryžkelėje. Politiškąjį ekonomiškai ir sociališ- 
kai jisai stovi toje vietoje, kur keliai skiriasi, ir jisai 
svarsto, kurion pusėn sukti: po kairei, po' dešinei, eiti 
priekyn, ar trauktis atgal.

Kolkas yra beveik negalima numatyti, kur pasau
lis pasuks. Visos šalys neina viena kryptim. Matosi ten
dencijų vienur sukti f vieną pusę, kitur į kitą. Tuo pa
čiu laiku eina atkakli kova tarpe skirtingų ir viena ki
tai priešingų krypčių. Vienoje šalyje laikinai painia 
viršų viena srovė, kitoje visai priešinga. Iš to kyla kon
fliktai šalių viduje ir tarp atskirų šalių, nesusipratimai 
ir politiški kriziai.

Prieš socialistus bolševikai kovoja tokiu pat įnirtimu, 
kaip Italijos juodmarškiniai ir Vokietijos rudmarški- 
niai.

Rusijos komunistai nesukūrė ir, žinoma, nesukurs 
socializmo. Jie įsteigė tiktai milžinišką, godžią ir žiau
rią biurokratiją. AJi ne tiktai valdo kraštą politiškai, bet 
ir laiko jį pavergusi ekonomiškai. Sovietų valdininkai 
[nė tiktai ima algas iš valstybės iždo, bet ir šeiminin
kaujadirbtuvėse ir krautuvėse, bankuose ir žemės 
'ūkiuose. Jie yra viską paiČm^ į sava rankas. Savo pa
stangas nepaleisti iš savo nagų krašto turtų jie vadina 
“socializmų”.

• Tikrumoje bolševizmas dabartinėje1 savo formoje 
yra nepasotinamos biurokratijos viešpatavimas ant be
teisių žmonių.

I *
"I >' -p"1*... . ................. ■’

i O kas yra Mussolinio fašizmas arba Hitlerio “na- 
cional-socializmas” ? Daug-maž tas pat.

Mussolini, pasigrobęs valdžią į savo nagus, ne tik 
aprūpino valdiškomis vištomis savo partijos agitato
rius, bet ir pastatė į valstybės tarnybą visą savo ’ juod- 
marškinių miliciją. Lygiai tą pat šiandie daro ir Hitle
ris Vokietijoje. Naciai, besivaržydami dėl vietų polici
joje, jau susikirto net ir su savo talkininkais, monar- 
chistiško “Plieno Šalmo” nariais. Vakar telegrama pra
nešė, kad Braunschvveigo valstybėlėje, hitlerininkų val
džia visai uždraudė “Plieno Šalmo” organizaciją ir su
ėmė 1,350 jos narių.

Vadinasi, eina kova dėl' “valstybinio lovio”.
Taigi, nežiūrint ką tauzija publikai Rusijos bolše

vikai apie “socializaciją”, Italijos fašistai apie “korpo- 
ratyvę valstybę”, Vokietijos hitlerininkai, apie “trečią

kuris turi iššaukti

lyvavinjo ‘raudbname są
moksle’, socialdemokratai pra- 

v kišo tik dvi (tik vieną. — 
“N.” Red.) vietas. Tai yra 
faktasį
net ir pas Hitlerį pagarbą 
Vokietijos organizuotų dar
bininkų inteligentiškumui ir 
disciplinai, tų darbininkų, 
kurie buvo koneveikiami, 
grasinami ir užpuldinėjami 
šiuose rinkimuose.

“Komunistai neteko 19 
vietų, bet kadangi jų tarpe 
visuomet buvo didelis skai
čius plūduriuojančių balsuo
tojų, klajojančių tarpe ko
munizmo ir fašizmo, tai, gal 

------------ --- ---------------------
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būt, reikia stebėtis, kad jie 
neprakišo daugiau. Bet, ne
žiūrint į jų nuostolius, yra 
aišku, kad šitie rinkimai ir 
rinkimų kampanija, nesuardė 
“marksizmo” partijų. Su
griauta tapo tiktai, kaip pa
stebėjo* kap. Goering, ta 
sprendžiamoji poziciją, ku
rią nuo Bismarko laikų tu
rėjo Centro pattija.”
Iš tiesų, fašistai ir naciona

listai dabar turi Vokietijos 
parlamentuose daugumą, Pir
miaus joks partijų blokas ne
galėdavo sudaryti1 daugumos 
be katalikų Centro. Todėl Cent- 
ras visuomet įeidavo į valdžią.

Oscar Wilde Vertė A. Kartonas.

Doriano Cray’jaus Atvaizdas

imperiją”, vyriausias visų šitų despotiškų valdžių tiks
lioje valandoje viso pasaulio akys yra atkreiptos 

j Vokietiją. Tenai, po 14 metų kovos, paėmė viršų re
akcija. Šalis staigiai pasuko į dešinę. Žmonių laisvė ta
po panaikinta, darbininkai prislėgti. Atrodo, kad Vo
kietija toliaus eis tuo keliu, į kurį jau prieš dešimtį me
tų įstojo Italija.

Bet Italijoje nebuvo revoliucijos prieš ateisiant fa
šizmui. “Revoliuciniai” dirbtuvių užėmimai, kuriuos 
vykino bolševikų sukurstyti Italijos darbininkai did
miesčiuose, buvo ne tiek revoliucija, kiek riaušės. Tas 
judėjimas pasiliovė pats savaime, kada darbininkai pa

las yra parūpinti tam tikrai organizuotai visuomenės 
daliai progą maitintis iš valstybės iždo, panaudojant 
valstybę žmonių išnaudojimui.

Klausimas, ar tai gali būti žmonijos ateities idea
las? Mes manome, kad ne. Valstybei tenka maitinti 
minias žmonių ekonominio krizio laikais. Bet krizis, 
yra liga, o ne normališka padėtis. Šiokiu ar tokiu budu 
dabartinis krizis turės būt nugalėtas. Tuomet išnyks 
ekonominis pagrindas toms despotiškoms valdžioms.

Todėl, musų nuomone, žmonija neis nei bolševizmo, 
nei fašizmo, nei hitlerizmo keliu.

matė, kad pramonę vesti jie dar neturi jėgų. Kada dar
bininkus apėmė nusivylimas, tai pradėjo veikti gink
luotos Mussolinio bandos, kurios, galų gale, tiek įsiga
lėjo, kad jų vadui karalius pavedė valdžią. Mussolini 
savo perversmą vadina “revoliucija”.

Vadinasi, bejėgis revoliucinis judėjimas Italijoje 
nukrypo į fašizmo vėžes.

Tuo tarpu Vokietijos hitlerininkų pergalė savo es
me yra daugiaus panaši į kontr-revoliuciją. Ji atėjo už 
14 metų po revoliucijos, kuri nušlaVė monarchiją ir pa
darė organizuotus darbininkus įtakingiausia klase val
stybėje. Dabar darbininkai tapo nublokšti į šalį, ir prie 
valstybės vairo vėl priėjo dvarininkai ir stambusis ka
pitalas.

Apžvalga
H . - - ’...........................................  . -

“NACIŲ” BLOFAS IR TERO
RAS NEPADARĖ ĮTAKOS 

Į SOCIALISTUS

Anglijos liberalų1 laikraštis 
“The Manchester Guardian” 
rašo apie besąžiniškos demago
gijos propagandą ir terorą, ku
riuos hitlerininkai vartojo per 
rinkimus. Ačiū toms priemo
nėms “naciai” kartu su nacio-

000. Reiškia, jie* prakišo apie 
milioną ir šimtą tūkstančių 
balsų. Dauguma šitų balsuoto
jų nudardėjo pas fašistus.

Komunistai visuomet girda
vosi, kad -jų partija susideda 
iš “tvirčiausių revoliucionierių”. 
Tačiau jau pirmas skaudus 
bandymas parodė, kad labai 
žymi dalis komunistų pasekėjų 
yra visai nepastovus. Juos nu
nešė fašizmo vėjas.

Be to, įvykiai Vokietijoje pa
rodė, kad komunistai skau
džiai klydo, įsivaizduodami, jo
gei jie galės iššaukti darbinin-

Bet Vokietijos hitlerizmas nėra paprasta kontr- 
revoliucija. Jisai stengiasi ne atgaivinti tą tvarką, ku
ri gyvavo iki karo pabaigos, bet sukurti kokią tai “tre
čią imperiją”. Kas ta “trečia imperija” (“das dritte 
reich”), niekas aiškiai nežino; nežino nei patys jos au
toriai. Dalinai Hitleris mėgina atsteigti Bismarko si
stemą — militarizmą, “discipliną” civiliems gyvento
jams, parlamento pavergimą administracijai ir centrą- 
linės valdžios galią ant atskirų valstijų. Bet jisai eina 
dar toliaus į praeitį, žydų pogromai, kuriais dabartinė 
Vokietijos valdžia apsiskand‘alino viso pasaulio akyse, 
stato tą šalį ant vienos lentos su cariška Rusija.

Neapykanta prieš žydus pasižymi ne stambusis 
kapitalas, bet smulkieji biznieriai ir nusigyvenę profe
sionalai. Hitlerizmas yra smulkiosios miesčionijos ir 
ūkininkų ideologija. Paskui Hitlerį eina, be abejonės, 
ir gerokas skaičius darbininkų, kurie kenčia dėl ekono
minio. krizio, bet neturėdami patyrimo politikoje tiki, 
kad juos išgelbės “riaciai”. Hitleris tiems ekonomiškai 
suvargusiems žmonėms siuto savo rųšies “socializmą?”, 
kur visiems bus užtikrintas darbas, pigios randos, pa-
skolos be nuošimčių ir t. t. Jo partija net ir vadinasi' 
“Nacionalė Socialistų Darbininkų Partija”!

Taigį kad ir hitlerizmas žiuri atgal —- toliaus net 
į praeitį, negu Bismarku laįkai, bet jisai feško ir kokių 
tai naujų idealų. Mums ne kartą teko nurodyti, kad: 
Vokietijos junkeriai ir kapitalistai sttšidėjo. su “naciais” 
tik iš bėdos, kadangi vfeh savo jėgomiš jie nestengė- 
nugalėti organizuotus darbininkus.

. .................. ...... ..........

nalistais gavo daugumą balsų. 
Bet hitlerininkams nepasisekė 
nei apmulkinti, nei nugąsdinti 
darbininkų socialistų. Laikraš
tis sako:

“Į politiniai sąmoningus 
balsuotojus — tokius, kaip 
socialistų ir katalikų Cent
ro balsuotojai — nacių pro
paganda nepadarė nė ma
žiausio įspūdžio^ Saksonijo
je, kur rinkimų kampanija 
buvo laisvesnė, negu Prū
suose, socialistai tikrumoje 
net padidino savo balsus 
30,000, kas labai nepatiko 
šio ryto nacių organui ‘An- 
griff’. Tiesa, kad ir naciai 
laimėjo 300,000 naujų bal
sų, daugiausia iš tų, kurie 
pirmiaus nebalsuodavo, ir 
dalinai iš komunistų.

“Yra įdomus reiškinys, 
kad didelė dalis balsų, ku
riuos pražudė komunistai, te

kų minias , ant barikadų. Kol 
Vokietijoje buvo laisvė, komu
nistai galėjo geriau veikti, ne
gu. užėjus fašizmo terorui. Vie
loje eiti ant barikadų, daugiau 
kaip milionas komunistų nu
bėgo pas savo arčiausius ne
prietelius hitlerininkus. Mat, 
gelbsti savo kailį.

{Tačiau reikia pripažinti, kad 
ir komunistų eilėse yra gero
kas skaičius pastovių elemen
tų. Visgi 4,845,000 komunistų 
balsavo iiž savo partiją, šitie 
balsuotojai, matyt,, susideda iš 
senesnių, politiškai prasilavi
nusių darbininkų. Geroje vado
vybėje jie butų- svarbi teigia
ma jėga darbininkų1 judėjime. 
iBet Maskvos demagogai tuos 
darbininkus vartęja kovai prieš 
'-socialistus ir prieš respublįką. 
Jie padėjo laimėti hitlerinin
kams.

i"

i

ko naciams. Tai, veikiausia, 
pareina nuo to, kad gana 
aukštas nuošimtis komunis
tę balsddtbjųį yfaT tiesiog al
kani ir nepatenkinti žmo
nes, kurie tųrii ląbai mažai 
patyrimo politikoje?’

AT-

Tačiau Vokfetfjos? hitlerizrrias ir Italijos fašizmas 
savo valdymą budais febai primena. Rusijos bolševiM 
mą: tas pats žiaurūtoas^ tas pate nėpakentimas sveti
mos nuomonės, tas pate ginkhiotoė jėgdš garbinimas* 
ir megimas. “ ■ , > ■ ’ ■ 1 i

^/o reVoli
mna! rtakci

__ r ------- jUbti Maąkvps 
metodus?’ žinoma, kad negalėtų. Bet tartte ftt' dalykas, 
kM ir boKėVTzme yra pakankamai reakcinio elemento.
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: ’Fįrmesniuose rinkimuose Vo-
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gavę apie 7,201

fašizi
8B*

M

kletijos socialdemollfiiatai buvo 
apie 7,2(wW O 

jikoyo 5 d.,,-nežiūrint j p^ibai- 
sėtini;. terorą, už

isocjaldemolfeatus 7.176,-
■00^,žmW.
, Bet konfuntėtanilii išėjo, daugi 
Yras^iau. Jų balsų skaičius nu- 

•■ptfdK ii®’ Č niiTfb'nV ant 4$45,-

STEBISI VOKIETIJOS DAR
BININKŲ TVIRTUMU

"1 ——   - -■
“Manchester Guardian” iš

reiškia didėlį niisistebšjithą, 
<kad Vokietijos “naėiamš”; ne
pavyko sutriuškinti: rinkimuo
se susipratusius’ darbininkus. 
Jisai rašo:

“Bet. triumfas, kurį sutei
gę Į| milioną balsuotojų 
Hitleriui, nęiia viėnintęlis šių 
rinkimių ^triumfas. Mandatu

■ > įJ
'We> it’ 

AdMf ......
f moaldatai* liufitlos. atlaike so-

. čia)demokratai. Nežiūrint į

,tb$ kaį). Goerihgv ir j fan-
■ tas Ii skus kaltinimus dėl da-

W -U 'W i i - 1 -nė 
įesni, negu tie

(Tęsinys)
“Tik pakreipkite savo gal

vą kiek daugiau į dešinę, 
Dorianai, geras berneli,” tarė 
tapytojas, giliai užsiėmęs savo 
darbu, jausdamas tik tą, kad 
pasirodė, ant vaikino veido iš- ' 
■vaizdu, kurioi< jis; ten niekad : 
nebuvo matęs.

“O visgi,” tęsė lordas Hen
rius, savo muzikaliu žemu 
balsu ir tuo savo graciozišku 
rankos niosikavimu, kuris vi
sada buvo taip chąrakteriškai 
jo paties būdas, žiiibmas net 
nuo Eatono dienų, “aš tikiu 
kad jeigu žmogus pilnai ir iš
tikai gyventų savo gyvenimą, 
duotų jausmams išsipildyti, 
išreikštų visus savo užmany
mus, paverstų visus sapnus į 
tikrenybę — aš manau, jogei 
žmonija įgautų tiek 1 naujo 
džiaugsmo, kad mes užmirštu
me visas viduramžių ligasę grį
žtume prie graikų idealo — 
gal būt, prie ko nors švelnes
nio ir turtingesnio už graikų 
idealą. Bet narsiausias vyras 
iš musų bijosi savęs. Nuož
miųjų kūno išraižymas turi 
liekaną ir mumyse, tame, kad 
mes visiką užsiginame sau, o 
tas gadina musų gyvenimu 
Mes esame nubausti už atsisa
kymus. Kiekvienas impulsas, 
kurį mes bandome užsmaugti, 
bujoja musų prote ir nuodija 
mus. Sykį kunati papildo nuo
dėmę ir baigta, nes veiksmas 
tai yra būdas padarymo kū
ną tyru. Tada nieko nebelie
ka, kaip tik buvusio smagu
mo atmintis, arba gausus ap
gailestavimai. Vienintelis kur
das pašalinimui pagundos, tai 
pasidavimas jai. Priešinkis 
pagundai, tai tuojau siela su
sirgs laukimu to, ką ji sau 
užgynė, troškimu to, ką pati 
siela padarė baisiomis teisė
mis, o teisės tą padarė bai
siu ir neteisėtu. Yra sakoma, 
kad didieji žmonijos įvykiai 
prasideda prote. Didžiausios 
nuodėmės visos žmonijos taip 
gi prasideda prote, o niekur 
daugiau. Jus, pone Grayjau, 
jųs palys, savo rožės raudo
numo jaunystė, savo rožės 
baltumo bernyste, esate turė
ję aistrą, išgąsdinusi jus, .min
čių pripildžiusių jus didžiau? 
sios baimės, dienos ir nakties 
sapnai, kurių prisiminimas 
gali nudažyti jūsų veidą gė
dos dažais—”

“Sustokit^!”1 nlilįčioj'b D6- 
rianas Gr ay j us, “sustokite!,.
jus suklaidinote liiahe. Aš ne
žinau, ką? sakyti. Yra koku 
nors atsakas jums, bet aš ne
galiu jo surasti. Nekalbėkite 
Eaiškite mani pamąstytu Arba 
Jar g’eriauį leiskite mąii ban* 
dyti: nieko nemąstyti.” 

’ Veik dešimt miųųči^ j?ifr ten 
stovėjo* nesijudihd’aiitaa^ pra
skleistom lupoiriy ir keistai 
spindinčibiii akimis. Jis rieai- 
škiai jaut& jogei visai nauja
iįtaka veikė jo viduje. Vis-©, 
jam rodėsi, tie jfcusmai pafciv 
ną tikrai iŠ jo patįęs> Tie ke
letas žodžių, Bazi-

jltun—žodžių pasakytų, be abe
jo, tik pfogai pašfflWlis, ir

• ■ . ■ p ■ * - -■«>

su aiškiai tyčia sudarytais 
paradoksais, paliete kokį nors 
paslaptingą jo siūlą, pirmiau 
nepaliestą, bet kurį jis dabar 
jautė keistais virpančiais, dre
bančiais pulsais.

Muzika jį taip sujudindavo, 
i Jis yra trūkčiojęs nuo muzikos 
•daug sykių. Bet muzika buvo 
be žodžių. Tai nebuvo naujas 
pasaulis,, bet dar kitas chao
sas sukeltas mumyse, žod
žiai! Tik žodžiai! Kaip bai
sus jie buvo! Kaip aiškus ir 
gyvi, ir žihurųs. Negalima bu
vo pabėgti nuo jų. O visgi, 
kiek tai gudrios magikos buvo 
jtfoše. Atrodė, kad jie gali 

rduoti pavidalą daiktams, ne
turintiems pavidalo, ir turinti 
nuosavią muziką taip malo
nią, kaip yra liutos ar violos 
ifiuzika. Tik žodžiai! Ar ga
lėjo btttii kas nors taip tikrd, 
liaip- žodžiai?

' Tap, buvo daiktų jo vaikys
tėje, kdritj jis nesUpfasdavo. 
Dabar jis supranta. Gyveni
mas ant,syk pasidalė jam ug
nies spalvos. Jam atrodė, lyg 
jis butų vaikščiojęs ugnyje. 
Kodėl’ jis to nežinojo?

* Gudrai šypsodamas lordas 
Henrius teniijp jį. Jis žinojo 
tikslų psichologišką momentą 

’ltada nieko nesakyti. Jis jaute 
labiausiai susidomėjęs. Jis bu
vo nustebintas tuo, kad jo žo
džiai padarė taip greitą įspū
dį, ir atsiminęs knygą, kurią 
jis buvo skaitęs, būdamas, še
šiolikos metų, knygą, kuri bu
vo atidengusi daug jam neži
nomų ligi to laiko žinių, jis 
abejojo, ar Dorianas Grayjus 
nejautė tą patį patyrimą. Jis 
tik buvo iššovęs oran vilyčiąv 
Ar buvo pataikiusi tašką? 
Kaip žavėjantis vaikinas bu*- 
vo!

, Halhvardas tepė stebuklin
gu, drąsiu savo užsimojimu, 
turinčiu tikrą dailumą ir švel
numą, kurie, nors meno srity
je, paeina tik iš tvirtumo. Jiš 
visai nejautė tylumos.

*' “Babiliaus, iriain atsibodo 
stoetk” greitai šuktelėjo Do
rianas Grayjus. “Aš turiu eiti 
ir atsisėsti darže. Čia oras 
troškina?’ y j

( “Jiano- liraugus drauge, man 
flidiui gailai Kai aš tepu, aš 
negahir nieko kito atsiminti. 
Bet.JųS' iiiėkad nepozavotė 
geriau. Jųš riėi kiek nesijudi- 
jiot Ir aŠ pagavau tą įspūdį, 
kurio aš norėjau — pusiau 
.prasiskyrę liiįeei' ir žvilgėji- 
.ihas akyse. AŠ nežinau, ką 
Henrius buvo sakęs jums, bet 
jis tikrai davė jums stebuklin- 

veido išreiškimą. Aš spėju, 
-j^s* sake* jums komplimentus. 
Netikėkite nei vienam jo žod
žiui.”
Jis, užtikrinu, hepasiakojo 

man komplimentų. Gal užtai 
aš netikiu niekam, ką jis yra 
pasakęs.”

” “Jtįs žinote, kad viską ti
kite?* tarė Henrius, žiūrėda
mas į jiį savo sapnuojančiomis 
mieguistomis akimis. “Aš ei
siu daržan sii jumisi. Studijoj 
yra Baisiai' karšta. Baziliau,yrą Bairioi* karšta.

“Žinoma, Henriau. Tik pas
pauskite skambutį, o kai Par
keris ateis, aš jam pasakysiu, 
ko jus norite. Man reikia tepti 
dar pakraščius, tai aš nueisiu 
prie jūsų vėliaus. Nelaikykite 
Dorianą perilgai. Aš nesu bu
vęs geresniame padėjime tep
ti, kaip aš esu šiandien, šis 
bus mano meistro darbas. Jau 
ir dabar yra meistro darbu.”

Lordas Henrius išėjo dar
žan, ir surado Doriauą Grayjų 
paslėpusį veidą žieduose kar
štai įgerdamas kvapsnį lyg tai 
butų bUvęs vynas. Jis priėjo 
arti jo ir uždėjo savo ranką 
ant jo peties. “Jus gana gerai 
darote,” jis murmėjo. “Nie
kas negali išgydyti sielą ge
riau, kaip jausmai, lygiai kaip 
niekad negali išgydyti jausmus 
geriau, kaip siela.”

Vaikinas pasitraukė atgal. 
Jis buvo vienplaukis, tad la
pai sutaršė jo vingiuotus plau
kus ir supainiojo jų auksinius 
siulus. Jo akyse buvo baimės 
išvaizda, lyg žmogaus staigu 
pažadinto iš miego. Jo švel
niai iškalta noris , judėjo, o 
kokis nors užslėptas nervas 
papurtė raudonas jo lupas ir 
paliko jas drebančiomis.

“Taip, tęsė lordas Henrius, 
“tai yra viena gyvenimo pas
lapčių — išgydyti sielą jaus
mais, o jausmus išgydyti siela. 
Jus esate nuostabus sutvėri
mas. Jus daugiau žinote, negu 
jus manote žinantis, taip pat 
jus mažiau žinote, negu jus 
norėtumėte žinoti.”

Dorianas Grayjus susiraukė 
ir nusigręžė šalin. Jis negalėjo 
nepamėgti aukštą graciOlišką 
jauną vyrą, stovintį prie jo. 
Romantiškas žalsvai tamsus 
jb veidas ir švelni išvąizda 
domino j Į. Buvo kas nors to- 
Icio jb ženiame mieguistame 
balse žavėjanČio. Jo šaltos bal
tos rankos, lyg gėlės, turėjo 
keisto viliojimo. Jam kalbant, 
jos judėjo, lyg muzika, ir ro
dėsi, turėjo kalbos reikšmę. 
Bet jis jautė baimę link jo, ir 
gėdinosi bijoti. Kodėl buvo 
svetimas parodęs jį jam pa
čiam? Jis pažino Bazilių Hali? 
wardą kiek mėnesių, bet jų 
draugavimas nei kiek nepa
keitė jb. Netikėtai kas tai įsi- 
maišė į jb gyvenimą ir, rodosi, 
atidengė jam gyvenimo pa- 
šląptį. O visgi, ko-gi čia bijo
ti?' Jis nebuvo moksleivis ar 
moksleivė. Tai buvo niekšiška 
bijoti.

“Eikime atsisėsti paunksne- 
jH” tar® Ibrdaš Henrius; “Par
keris atnešė gėrimus, o jeigu 
jus stovėsite ilgiau saules 
spinduliuose, jus nebusite gra- 

ir Baziliuš niekad nebe- 
teps jdsų. Ištikro, jus neleis
kite save saulėje įdegti. Tas 
jumš nepritiktų.”

“Ką tas gali reikšti?” šaukė 
Dorianas Grayjus, juokaudb- 
masis, kai jis sėdosi ant suolo 
gale daržo.

“Tau turchj reikšti 
jums, ponas Grayjau.* 

’ “ĖbdėF?<‘
“Nes jus turite

stebukli ngą j aii nystę, 
liyštė tai yra vienas 
vertas turėti.”

“AŠ nejiiučiu tai, 
Henriau.”

(Bits daugiau)

! labiausiai 
o jau- 
daiktas

lorde

. TIK ka gavome iš Vil- 
itifeis labai įdomų leidinį 
“PKffiŠ TĖKMĘ”. Nepri- 
klausombs visuomenes ir 
politikos laikraštis. Galima 
gaiiti Naujienose. Kaina 5 
centai.

* '

“Naujienose” galima gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame- 
rikųj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
‘‘Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

Šiandie atėjo KOVA 
Vo, Galima gauti ja 
Naujienose. Kaina 10e.

*j

liaus draugas buvo pasakęs leiskite mums išsigerti ko
•1 ’ — m « .1 ..' t 1 y - < • mįtofs sh' Ihdhis, ko nors su 
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I KULTWr N'a; 11 Nau- 
įdomus rtttriferte Kaina



r

’l’reeiadienis, Itovo 29, 1933

CHICAGOS 
ŽINIOS

^vimas yra, kad į šį susirinki
mų atsilankytų visi buvę, 
esanti ir busianti broliai, taip
gi ir visi tie, kuriems brolija 
yra skolinga arba broliai sko
lingi brolijai. — Raibas.

O’IIara bus teisiamas 
už žmogžudyste; su-

Daugelis chicagiečių 
i išvažiuoja Lietuvon 

Velykoms
Taipgi suimtai ir Įkalintas ki- 

nomatografų operatorių uni
jos biznio i^gcntas Maloy.

Cooks apskričio prokuroro 
asistentas Dąųgherty pareiškė, 
kad Moving Picture Opera
tore’ unijes organizatorius 
O’Hara, kuris nužudė operato
rių Fred Oser pereitų penkta
dienį, bus teisiamas už žmog
žudystę. Jis buvo sulaikytas 
be kaucijos.

Tos unijos biznio agentas ir 
“diktatorius” Thomas E. Ma- 
loy po ilgo ieškojimo buvo su
imtas užvakar ir ikišiol nėra 
paleistas. Jis slapstėsi per ke
lias dienas ir pagaliau laisvu 
norų pasidavė.

Fred O’IIajra aiškino, kad jis 
nužudė Oserį apsigindamas. Ta
čiau jo “alibi” greičiausiai at- 
puls. nes policija patyrė, kad 
revolveris, kuriuo Oseris buk 
norėjęs jį nušauti, priklauso ne 
jam, bet vienam O’Haros ir 
Maloyo šaikos nariui.

stoties išva- 
Christopher 

žmona Fran- 
Važiuoja pa-

šiandien kaip 6:30 vai. va
kare iš Dearborn 
žino j a Lietuvon
Ambrose su savo 
ces iš Roselando.
sisvečiuoti.

Anelė ^arolienę iš Chicagos 
važiuoja apsilankyti. John Ja
nus išvažiuoja pasisvečiuoti, o 
jeigu patiks, tai apsigyvens. 
Juozas šlivįnskas, Chicago, 
kaip ir Janus išvažiuoja pasi
svečiuoti, o jeigu patiks, iai 
apsigyvens.

Kovo 30 dienų, vakare, visi 
sės ant laivo “Brcmen” ir pri
bus Lietuvon Verbų sekmadie
nį.

Aleksandra Viniautas aplei
džia Chicago iš Baltimore Ohio 
stoties kovo 31 d., 9:30 vai. 
ryto, o balandžio 1 d. išplauks 
laivu Kungsholm”.

Tie šeimyniniai bar 
niai! lietuviai nela 
bai ramus žmonės

Žmonės skuba apsi
rūpinti pirkiniais; 
vengia “sales tax”

Krautuvininkai sako, kad biz
nis paskutiniomis dienomis 
smarkiai pakilęs.

Norėdami išvengti mokėjimo 
3% pardavimo mokesčių .— 
“Sales tax”, kurie įeis į galia 
šeštadienį, balandžio 1 d., chi- 
cagiečiai pradėjo apsirūpinti 
produktais ilgesniam laikui.

Visi krautuvininkai, smul
kieji ir didžiosios miesto krau
tuvės, sako, kad paskutiniomis 
dienomis smarkiai pakilo apy
varta.

Beliko trys dienos grą
žinti “income tax” 

blankas
Tik trys dienos paliko iki 

galo termino grąžinti federalių 
mokesčių kolektoriui “income 
tax” blankas. Paskutinė diena 
turėjo būti kovo 15 d., bet dėl 
bankų moratoriumo terminas 
buvo prailgintas.

Policistas Adam Klonowski 
užvakar išgelbėjo iš liepsnų 
dviejų metų berniukų Richard 
Sobauski, kuomet užsidegė na
mai adresu 914 ir 916 New- 
ton avenue. *

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Neviskas ramu lietuvių vyrų ir 
žmonų fronte

šios savaitės pradžioje kai 
kuriose Chicagos lietuvių šei
mynose pralieta daug kraujo, 
kaip pasirodo iš policijos nuo
vadų užrašų. “Lietuviai ramus 
žmonės”, pasakojo seržantas 
vienos lietuviais apgyventos 
apielinkes nuovados. Nei jie 
žmonių užmuša, nei papildo 
stambių prasižengimų, nei ei
na plėšti krautuvių... Vienu žo
džiu “lietuviai geri žmonės”, 
prie įvairių kruvinų įvykių ir 
sensacingų prasižengimų pri
pratusiam policistui.

Bet štai vienos dienos lapas 
iš tos pačios apielinkės nuova
dos užrašų:

“Sunkiai sužeista galva B. 
Potroškiui, 3241 South Emerald 
avenue, 34 metų lietuviui. Su
žeistas laike ginčo, kuris kilo 
jo bute.”

“Skaudžiai supiaustyta ran
kas lietuviui dženitoriui Joe 
Domi, 3356 South Emerald 
avenue. Susiginčijęs su Dorie- 
ne, mėgino atimti nuo jos pei
lį. Jam besistengiant savo at
siekti, buvo sužeistas.”

“Jauna lietuvė Betty Čempio
nė (?), 10740 Vincennes avė., 
27 metų, susiginčijo su vyru. 
Kad parodyti jam, jog jos pu
sėje viršus, išėjo į gatvę ir smo
gė j jo automobilio langų. Lan
gas sudulo, bet ir jos dešinioji 
ranka nemažiau nukentėjo”, 
etc., ete, etc...

(Pagaliau, lietuviai ne tokie 
jau ramus žmones.

Teisybės Mylėtojų 
Dr-tės žinios

Pagal Įsakymą Di
džiojo Perkūno--

Pagal įsakymų Didžiojo Per
kūno, Krivių Krivaičio ir visų 
krivių, vaidilos renkasi penk
tadienį, kovo 31 d., 1933, bro
lio C. Kairio raštinėje, 8 vai. 
vakare.

Didžiojo Perkūno pageida-

TĖVAS IR SŪNŪS JUOZAS
EUDEIKIAI 

GRABORIAI
30 METŲ PATYRIMO GRABORIAVIME 

Ypač iškas. Simpatingas Laidotuvėse Patarnavimas

5340 So. Kedzie Avė.,
Tel. REPUBLIC 8340 

Skyrių neturime

Jonas Jakubauskas išgulėjo 
ligonbutyj apie 9-nias savaites. 
Dabar Jonas apleido ligonbutj 
ir randasi po num. 4235-50 Sa- 
eramento Avė. . ■

Jonas Puzaras turėjo sunkių 
operacija ir ilgai išgulėjo Ii- 
gonbu’tyj. Dabar jau baigia pa
sveikti. Jonas apsigyveno po 
num. 4427 So. Francisco Avė.

Simonas černauskis jau nuo

SKRIS J KAUNA

oi

/ i■*2

e ■ i • . • • »

Lietuvis lakūnas S. Girėnas stovi prie motoro orlaivio, 
kuriuo skris iš Ne\v Yorko į Kaunu, žygį atliks kartu su la
kūnu S. Darium. Paveikslas nuimtas Laird dirbtuvėse, kur 
orlaivis yra remontuojamas kelionei pev Ąjtlantikų.

»V><l|»r'ui M i i'į iii Iiwl "l 1 ’

Penktadienį bus rodomas 
naujas paveikslas, “Shame” 
su Vladimiru Gardinu svar
biausioje rolėje.

CHICAGO — “Piękup” — 
geras filmas, kurio vadovau
jamose rolėse Sylvia Sydncy

kovo 14-tos dienos guli ligon- 
buty 5421 So. Morgan St. Kam
bario num. 217. Simonas prašo 
kad draugai jį aplankytų.

šiomis dienomis išsiuntinėjau 
visiems užsilikusiems su* mokes- 
timis nariams paraginimus, o 
tokių buvo labai daug. Geisti
na, kad draugai kaip nors pa
sistengtų užsimokėti, nes išsi
brauk us iš draugystės turėsite 
didelę skriaudų.

Balandžio 9-tų d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj bus dide
lės iškilmės. Bridgeporto Lie
tuvių Politikos ir Pašalpos Kliu- 
bas pasižadėjo padaryti jungtu
ves su Teisybės Mylėtojų Drau
gyste.

—St; Narkis, sekretorius.

filmo motyvas 
gaitČ nevisiiomęt yra bloga... 
Scenoje — vien negrų artistų 
vodevilis.

ORIENTAL -r- 
Sister” —- geras 
geras tur 
apsimokėtų 66

No Beer?” — vykusi 
Keatono komedija.

RADI O
HUD1UKO KĄDIO VALANDA

Buster Chicaga, nes keletas šimtų 
žmonių nebetilpo į svetainę. 

Konkurse ypatingai pasižy
mėjo instrumentaliai 
kantai, Jaunoji Birute, 
kės ir akrobatės

Nors programas buvo 
prastai ilgas

imizi- 
šoki-

nepa
prastai ilgas — tęsėsi net 6 va
landas, tačiaus vos pusę kon
testantų tegalėjo pasirodyti.

Galutinas kontestas, kuria
me bus- išdalintos $500.00 ski

Pereitų sekmadienį Jos. F. 
B u driko korporacija davė pro
gramų iš stoties WCpL, kuria- 
ine dalyvavo E. Rakauskienė, riamos dovanos įvyks už ko- 
.1. Čepaitis, V. Ateila, V. Gu- M<» mėnesio laiko vienoje iš 
nauskienė, S. Puta, Budriko didžiausių svetainių. Apie tai
muzikantai akordionistai ir 
Makalų šeimyna. •.

Kontęs,tanių vakaras.
Vakare Chicagos jLiet. Au

ditorijoj įvyko kontestantų 
vakaras į kurį suvažiavo visa

-------- SreboriaT
Telefonas Yards U38

Stanley P. Mažeika
Graborius ir ' 

Balzanjuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius" visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3519 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkeje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER A V.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

bus pranešta per radio ir laik
raščiuose. —V.

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Te|. Rooaevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime ii- 
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnf ir patogesni vieta

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
> tventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9

Teatras ir Ekranas
Paskui inė proga panini y Ii 

“Soviels on Parade"

šiandien ir ryt yra paskuti
nės progos pamatyti sovietų 
filmų ‘‘Soviets on Parade”, 
kuris yra rodomas “Punch and 
Judy” teatre, Vau Buren ir 
Miehigan Blvd.

“The White 
vaitjiniinasi, 
Bendrai — 

Baltųjų Seserį” 
i Hayes — va-

d o va u j amoj.
McVICKĘMMcVICKĘBS.— Įdomus pa

veikslas iš roportęrio gyveni
mo — “Clear Ali \Vires”. 
Vadovaujamoje rolėje pagar
sėjęs filmų “reporteris” — Lee 
Tracy. ,

ROOSEVELTv
Johnson’

Lachavicli ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja ’ laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL Chicago 
ęv Vn TITO, " '

143? S. 49 Ct, Cicero, III. 
Tel Ck«o 5927 '

i »i l Ui > . k ■ f; > ‘i

9

2420 W. Marąuette Rd 
arti Wcstern Avenue 

Phone HEMLOCK 7828• r f

“BJondie
su Cheslęr Mor-

resniu.
TIVOLI ir UIyTOWN — 

“Sign of įhe Crdss” — Fre- 
derich Maręli, Elisša Landi, C. 
Colbert ir Charles Laughton. 
Nušviečia kovų tarp krikščio
nybės ir pagoųų idealų.
\0UTOt0WN — “What,

...... ..................................................................................................................................................

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
ištaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šįėrmenų, gaįi-,' 
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra
borius, kuris turi ’ ' “
Čia padaroma did

džiausiąs.
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų yeitės už tiek pat pinigų.
Ši ištaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.

' Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nuliudimo valandoje, pašaukite šią js- 
taigą. , ’

įrengęs 
_________ ,aes«ė dalis grąbji, to®
1 n j 4’1 u. r ','V ♦*’ Ai. •• .d’ Ibudu sutaupymas pirkėjams yra kuodi-1 • • • ■ • ■ > ’l

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

/ ' DIDYSIS OFISAS

> 4605-07 S0
Visi Telefomii YĄRĘ7S . . .

I I 'I .....■■■■vtu'j' ’■)' I I'

a:, .y

ITAGE AVĖ.
CHICAGO, ILL.

............. ..................     MII .......... ......................

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CtflCAGOJ

' Į ' '

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

t>ų išdirbystės 
> r' . I » J " 
OFISAS:

p 668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174

■ * ,.***

Lietuvės Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy 
8 Midwife 

41Q9 South Albany 
Avimu ! " 
Pbphe 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ai* Ii- 
gonjnėse, duodu ma- 
ssage,' ’ eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets it <;•
Moterims ir mergi 
honf patarimai do 
vapai. •

t.

Akiu Gydytojai ~~
•k*-.*

DILVAITUSH/OPT.
LIETUVIS’ AKIŲ ' SPECIALISTAS 
' Palengvins akių {tempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
erumparegystf ir toliregystfi. Prirengia 
retemgai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartj. Akinių kainos per pust pigiaus. 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikime akys ati
taisomos be akini?. Kainos pL 

r ' įiau kaip pirmiau.

.j,..............;........-i

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimu 
KompHMtotuoM 

ĄtiHęlmuoM

Ofisas it Akinių Dirbtuvė

H.IM> / 
idol ano ,10-M. noo « I 
Ntdaio»i» fcao 10 iH U

Lietuviai Gydytojai
4e> 6600 South Actesian Avenu> 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
’ CHICAGO. ILL.

NLM T. STRIKOL’IS
1 cvtrvTOMB ni osipubgap 

n y r 8 a a

1645 S. Ashland Avė.,
*i«o valą ■don vao 9 Iki S Ir e llr 

<• ra? vok NedCUomf* pasai aotae** 
Oriau Tel.: Boulevard 7820' 
Namų T«l.»^ Prospect 1930

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽĮS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wegf 22nd Streel

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
Reyidmcr/s A62R So Richmond <»rsei 

T'elefonar Rtpub|i< 786S

Dr. Suzana A. Slakis
Uoterų ir Vaikų ligų Specialia# 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai kiekvieną dieną nuo 9 iki 
1-3 ryto (išskyros įrodomi*) Taipgi 
nuo < iki 8 vai vakar* Utarninkais i» 
Kervergals.

Rez T«| HYDt PAR K I3«*

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant ouo pirmadie 

n i o. sausio 15 dieno*. 1933
PR. A. J. GUSSEN 

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero. III.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M- 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grfte U Europos ir cil nraktifusota 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M. 
7-9 P M. Sekmadieniais ir kervirtadie 

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel BOULEVARD 9199

DR. HERZMAN
- Iš RUSUOS - 

Gerai lietuviams žinomu per 25 sus 
cus kaipo patyrfs gydytoju chirurgui’ 
akušeri*.

Gydo staigiu ir chronišku ligų vyrų 
tattfėrif it vaikų pagal naujauaifts «• 
todus X-Ray ir kitokius elektros prie 
tauras-

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg 

2400 W Madison St, 
Vai iki 3 po pietų. 6 iki 8 »ak 

Tel. Stelei 7330
Namų telefonas Brunsvick 0597

Ofisas it Laboratorijai 
iO25 (V I8th St., nttoli Ubtįtun 8» 

Valandos: nuo 10—12 pietų is 
ano 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

tiydt Purk 6755 «r Centrui 746*

A. L Dąvįdonis, M.D 
1910 So. Michigan Avenue 

‘ Ttl. Ken*ood5107' ' 
VALANDOS) ' 

nuo 9 
nuo o

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

d 11 valandai ryte 
i 8 valandai vakare

Ą. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South WesternAvenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: n?7 " *' 

ųuo. 9 iki 11 valandai ryto 
nuo. 6 iki 9 valandai vakaro 

r » . .k * J -..v,j”.n .. : r-

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel, Victory 2j4.3

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St

Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

1 Nedėldieniaie pagal sutarti. ' J

Ofiio ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAJKEL!S 
756 W. 35th St 

(Cor, of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniaia pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

9 v

Phone Boulevard 7042,

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas < " 

4645 So. Ashland Ava 
arti 47th Street

DR. T. DUNDULIS
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aiumu 
Telefonu Vintinfa 0034

-l . ■ I' 'I '■    W'|.' —■

DR. A. L. YUSKA
342J W. M

kampu 67tb. Ir Artėliau Avu.
Telefonas Grovehill 1595 

V^'Jąndui/ ____ _ ,
U 2-9 po pietų, seredoms p< 

■ nedaliame navai sulltari

lki H ryto. irtio 2-4♦

DR. CHARLES SĘGAt 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ade.. 2 tabu 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų liga 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki f2 vai ryte, ųūo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8^3B tai 
vakaro Nedėį. ouo 10 iki 12 v.. dūną
- Phone Midway 2880

Telefonu Yards 0994

Dr. <AURKE KAHN
4631 South Ashland Aoamu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieųą,‘2 iki 3 po pta 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephont Plaza '3200

•>
— ■ ■ imi ■!

Ofiso i Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 919)

DR. A. A. ROTE
Ruąas Gydytoju ir Chirurgas 

SprciolittM Ojos ligą it veneriiką ligų
♦ O f i i a i

į 3102 So. Halsted St
kampu 31št Street

Val.i 10—1,1 v. ryto. 2—4, 7-—9 v.» 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington S t.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Arhland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockivell St.
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7600; Valandos 0—6 
West Side: 2151 W. 22iul St , a 

PanoMlio, Seredos Ir PAtnyčlos vak. o iki 0 
Telefonas Roosevelt 9000

Namai: 6459 S. Rockwel! Street . 
Utaininko. Ketverto ir Subaigs vak. 7 iki 0 

Telefonas Republic 9000

PaneMlio.
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RIEJASI DEL 15% NUMAŽINIMO MAŽŲ 
NAMŲ 1931 METŲ ASESMENTŲ

-.    i ...U.. ..... ...........................................

Asesorius J. L. Jacobs nenori sutikti su
Apeliac. tar.-“Board of Appeals įsakymu

ftm’.iiiTtfiiinVi
ITrė^iadienis, kovo 29, 1933

Tarybos nariai pamatuoja įsakymą nelygumų 1931 asesmentų, 
padarytų stambiųjų namų savininkų naudai.

Tarp asesoriaus J. L. Jacobs, 
Apeliacinės tarybos — “Board 
of Appeals” ir prokuratūros 
eina karšta kova dėl 15% nu
mažinimo 1931 asesmentų ant 
mažų namų, kurį rekomendavo 
taryba.

J. L. Jacobs griežitai atsisa
kė priimti tarybos įsakymą ir 
jo pusę palaiko prokuratūra, 
kuri sako, kad sumažinimas 
esąs nelegališkas.

Apeliacinė taryba, betgi, sa
ko kad tai esąs būtinas, neiš
vengiamas reikalas ir kad ases
mentus reikia sumažinti, kad 
išlyginti skirtumus, prielankius 
stambiųjų nuosavybių savinin
kams.
Bendrame pareiškime, George, 

F. Nixon ir Fred W. Brummel 
pareiškė, kad 1931 metų ases
mentai ant nuosavybių, kai
nuojančių mažiau $5,000 buvo 
tik 9.27% mažesni už pereitų 
metų (1930), kuomet asesmen
tai ant stambiųjų nuosavybių 
buvo numažinti net 23.83%. 
Jie įsakė numažinti 1931 ases-

nuosavybių
tą sklrlu-

ypatingai 
lietuviams,

tttehtuš ant mažų 
15%, kad išlyginti 
mą.

šis dalykas yra 
svarbus Chicagos
nes daugelis jų turi mažas nuo
savybes. Numažinimo įvykini- 
mas sutaupytų jiems kelias dė- 
šimts tūkstančių dolerių.

Savo argumentų patvirtini
mui, apeliacinė itaryba paskel
bė sekančių lentelę, kuri paro
do nelygumų 1931 asesmentų 
humažinime, palyginus juos su 
1930 asesmentais.

Maži namai
Mediniai namai —

(1931 asesmentai mažesni 
1930 asesmentus)

Mūriniai namai •— 9%.
Mūriniai “bungalovvs” 

9.5%.
Stambios nuosavybės

Apartamentai — 21.15%.
Stambus apartamentai

■ll1 1 ■-■■■ ............................ .......................... .

DALYVAUS KONCERTE

žino

Du lietuviai sunkiai 
suvažinėti neatsar
gaus automobilisto

Pateko po automobilio ratais, 
kuomet mėgino pereiti 
22-trą gatvę.

per

su- 
ap-

Du lietuviai buvo sunkiai 
žeisti ir nugabenti į Cook 
skričio ligoninę šios savaitės 
pradžioje, kuomet neatsargus 
automobilistas jutos suvažinėjo 
prie 22-tros ir Halsted gatvių 
kampo.

Jie yra Petras Alagaitis (?), 
36 metų, 1910 Canalport avė., 
darbininkas, ir Jonas Daunora 
(Downer), 45 metų, 1918 So. 
Union avenue.

Jie mėgino pereiti per 22-trą 
gatvę, netoli Halsted gat. kam
po, bet automobilistas, lėkius 
smarkiai, į juos įvažiavo. Au
tomobilio šoferis buvo tūlas 
John J. Bicek. 1913 West 21 st 
Street. Smarkiai apdraskyti ir 
sumušti, lietuviai buvo tuojau 
nugabenti į ligoninę.

Socialistai smerkia 
komunistų vadovau

jamą “Mooney” 
kongresą

Partija rodo, kad kongresas bus 
įrankis komunistų kampani
joje sugriauti kitas darbinin
kų kliasos organizacijas

10.6% 
už

Teatrai — 29.74%. t
Bankiniai rūmai — 32.22%.
Kampiniai krautuvių ir ofisų 

rūmai — 19.12%.

Formaliu balsavimu įgaliavo 
parašyti Mooney’iri laiškų, ku
riame pažymėjo, kad socialistų 
partija jį laiko už darbininkų 
kliasos simbolį, yra visuomet 
pasiryžusi jį ginti ir gina. Bet 
kongrese nedalyvaus, nes jo 
tikslas yra ne Mooney pagel
bėti, bet stumti į priekį komu
nistų partinius interesus ir 
kenkti kitoms darbininkų gru
pėms.

Bendras Steponavi 
čių Koncertas

Balandžio 2 d. bus metine mu
zikos darbuotojų šventė- 
koncertas.

Socialistų partijos organiza
cinis komitetas persergėjo vi
sus socialistų lokalus ir parti
jos narius nedalyvauti “Free 
Tom Mooney kongrese”, kuris 
yra rengiamas Chicagoje ba
landžio 29-gegužės 2 d. Preli- 
manariai kongreso rengėjų dar
bai, sako partija, jų įtikino, 
kad pats Mooney turės labai 
mažai bendro tu tufo kongresu 
ir kad komunistai panaudos jj 
kaipo įrankį kitų darbo kliasos 
žmonių organizacijų sugriovi
mui. Socialistų partijos pareiš
kimas sako:

‘Socialistų partija ir kitos 
darbininkų organizacijos buvo 
pakvietus pasiųsti savo delega
tus j bendro fronto “Free Tom 
Mooney kongresų” Chicagoje.

^Partijos nacionalis ekzeku- 
tyvis 
kuris

Sulig papročiu kiekvienų 
pavasarį musų darbštus muzi
kai, p-nai Kazys ir Anelė Ste
ponavičienė — Salaveičikiutė, 
rengia savo koncertų.

Per visų žiemos sezonų jie 
dirba kitiems ir nebeturi lai
ko ruošti savo koncertus, kaip 
kiti kad daro. Taigi ir šį pa
vasarį, nors vienų kartų į me
tus ruošia koncertų ateinantį 
sekmadienį, balandžio 2, Lie
tuvių Auditorijoj.

Kazys Steponavičius "Pirmyn" 
choro vedėjas.

Čia nėra reikalo kalbėti 
apie tai, kas yra Kazys» Ste
ponavičius, — jo darbai patys 
už save kalba. Jau buvo “N.” 
rašyta, kad p. K. Steponavi
čiui vadovaujant, “Pirmyn” 
choras statys antrų iš eilės 
operetę “Pepita”. Tas faktas 
rodo, kad pp. Steponavičiai 
aktyviai dirba meno srityj.
P-nia Anelė Steponavi&fenė- 
Salaveičikiutė — nenuilstan* 

f i "bitelė."
Kiekvienas žymesnis lietu

vių parengimai neapsieina be 
p-nios Steponavičienės pagel
bės. Ji taipgi dainuoja lietu
vių statomose 
<*1

komitetas, susirinkime* 
įvyko Indianapolis, kovo 
d. svarstė pakvietimą.

Kazys Steponavičius, 
inas Chicagos muzikas, “Pir
myn” choro vedėjas ir Chica
gos Lietuvių Simfonijos or
kestro dirigentas, kuris daly
vaus “Steponavičių Koncerte” 
kaipo smuikininkas. 'Koncer
tas įvyks šį sekmadienį, bal. 2 
d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. Kazys Steponavičius yra 
smuiko instruktorius Amer
ican Conservatory of Music.

kaip tie raganiai pridarydavo 
visokių šposų ir “zbidkų” žmo
nėms.

Velykų dienoj balandžio 16 
d. Lietuvių Auditorijoj visi tu
rės progų pamatyti vieną iš tų 
raganių. Tai bus Kazys Pažers- 
kas, kuris si? visais savo pagel- 
bininkais iš pat pragaro prida
rys daug bėdų jaunimui, susi
rinkusiam į vestuves jųjų drau
gų Alekso ir Alenos. Jaunimas 
susirinkęs nori iškilmingai pa
minėti vestuvių puotą, čia ra
ganius panaudoja savo burtus 
įpildamas kokio tai pragariško 
skystimo į arbatų, ir visas jau
namas tuoj ima mylėtis, nepai
sant k»s tik papuola, jaunas į 
senų, sveikus į kuprotą* etc.

Raganius K. Pažerskas viską 
tą atliks dainuodamas su mu
zikos pagelba. Chicagiečiai ge
rai pažįsta K. Pažerską kaipo 
dainininkų ir gabų lošėją. Be- 
abejo, jis atliks “Raganiaus” 
rolę pavyzdingai. Susirinkusi 
publika j šį “^irutės” parengi
mų galės tik pasigerėti.—busiu.

gal buvo surengęs Walkathoną. 
Coliseume, kuris ėjo dėl pa
saulio čempionato.

Norintieji įstoti į šias savo
tiškas rungtynes gali paduoti 
aplikacijas Ted Mullen’ui, North 
Hali, Coliseume.

, u’.,—i

CLASSIFIED APS."}

chorų, Simfonijos orkestrų ir 
pats prie koncerto rengiasi.

— Patronas.

Arkansas valstijoje 
esą nemaža lietuviu, 

sako chicagietis
J. Blakis, atostogaudamas Hot 

Springs kurorte pažinęs ke
lis tautiečius

J. Blakis, Chicagos lietuvis 
krautuvninkas, 1643 VVest 69th 
street, kuris nesenai grįžo iš 
Hot Springs, Arkansas, sako, 
kad toje valstijoje yra nemažas 
skaičius lietuvių.

Vienas jų turįs Hot Springs 
mieste viešbutį “Hotel”, kitas 
yra batsiifvis. Tdjfe aįfielinkeje 
jam tekę sueiti su lietuviais 
ūkininkais—“farmeriais”, kurie 
neblogai gyvenų.

Vietinis ūkininkas Antanas 
Krisčiunas, sako, kad didmies
čių lietuviai, kuriems sąlygos 
leidžia ūkininkauti, turėtų tuto 
užsiimti. Ypatingai tas gerai 
Arkansas valstijoje, kur žeme 
pigi, o žiemos šalčių niekuomet 
nėra. Sako, galima daug ge
riau gyventi negu didmiestyje, 
nes nereikia bedarbės bijoti.

—Senas Petras.

North German Lloyd 
rengia specialu eks

kursiją į Lietuvą
Didžiulis laivas *Berlin” plauks 

tiesiai iš New York o į Klai
pėdą; išplauks gegužės 10 d.

galės tik pasigerėti.—busiu.

SPORTAS
ALL NATION WALKATHON

Coliseųm netrūkus prasidės 
taip vadinamas 
Walkathori” r- 
lenktynės, į kurias organizato
rius Leo A. Sėltzer planuoja 
sukviesti visas tautas.

Rungtynes už čempionatų eis 
tarp porų, kurias sudarys tos 
pačios tautos berniukas .ir mer
gaitė. Poros turės dėvėti tau
tinius rūbus, kalbėti savo kal
ba, dainuoti tautiškas dainas, 
etc. .Konteslantai turi būti gi
mę šalyje, kurių jie atstovauja. 
Be to, kontestantai turės pe
reiti tam tikrų medikalę egza- 
minaciją ir butif^ilnų metų.

Leo A. Seltzeę" kiek laiko at-,

*‘A11 Nation 
vaikščiojimo

North German Lloyd prane
ša gerą žinią lietuviams, kurie 
planuoja važiuoti į Lietuvą va
saros atostogoms. Linija siųs 
vienų gerųjų laivų “Berlin” tie
siai iš New Yorko į Klaipėdą. 
Laivas išplauks gegužės 10 d., 
ir trauks į Baltijos jurų.

Įvykis yra tuo svarbus, kad 
ši vokiečių linija pirmų kartą 
siunčia savo laivą tiesiai į Lie
tuvos utostą, ir, be to, tai bus 
didžiausias laivas, aplankęs 
Klapiėdų. Jo tonažas (regist
ruotas) siekia 15,285, ilgio turi 
549 pėdų,' pločio—69 pėdas, 

b s operetėse ir denių—septynius, o gelmės -
Pirmyn” chore kaip solistė. !
Taigi ji pilnai užsitarnavus 

visuomenės paramos.
Jurgis Steponavičius pianistas ir patarnautojų. Linija tiki, kad • pattėrn Dnnt

1780 S. Halsted St» 'Chlcago.
čia (dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros

2516 — Naujoviškas vasarinis 
bas. Suknelė su paltrina.
nelė šią vasarą visos moteris dėvės, nes 
ji labai patogi ir graži. Sukirptos mie- 
ros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 
40 colių per krutinę.

Norint gauti vieni ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankute arba pri- 
luoti pavyzdžio numetu pažymėti 

merų ir aiškiai parašyti eavo va** 
<4, pavardę ir adrese. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina> 16 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 

.kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
Keleivių laivas gali paimti. Pattem D«rt., 1789 So.

800, neįskaitant į tai jurininkų Į Halsted St, Chieagia, HL

34-ius.

Plačiai žinomas pianistas 
ir “Stephcns Revelers” orkes
tro vedėjas Jurgis Steponavi
čius, taipgi prisidėjo prie savo 
šeimynos koncerto. Kaipgi ne? 
Jis yra geras akompanistas ir 
jis Čia bus nepamainomas.

“My pal” Kazys, sako, da
bar nemiegųs naktimiš ' turė-

PRANEŠIMAI
Chicagos LSS. Centralini kuopa laikys 

mėnesinį susirinkimą penktadieny, kovo 
31 dieną, 8 vai. vakare, Naujienų name. 
Taigi draugai būtinai atsilankykite į šį 
susirinkimą, nes turime labai svarbių 
reikalų apsvarstyti, o ypatingai, turime 
tinkamai prisirengti prie pirmosios ge
gužės.

Pagal
Krivių Krivaičio ir visų Krivių Vaidilos 
renkasi penktadieny kovo 31, 1033 bro
lio C. Kairio raštinėje, kaip 8 vai. vak.

Didžiojo Perkūno pageidavimu yra, 
kad į šį susirinkimą atsilankytų 
buvę, esanti ir busianti broliai, taipgi 
ir visi tie, kuriems brolija yra skolinga 
arba broliai skolingi brolijai. Žaibas.

Lithuanian Improvement Association 
ir Citizens Club of Town of Lake, lai
kys susirinkimą ketvirtadieny, kovo 30, 
1933, 8:00 vai. vak. Šv. Kryžiaus pa
rapijos svet., 46 St. ir Wood St. šis 
susirinkimas yra labai svarbus, visi Town 
of Lakekiečiai, namų savininkai, seni 
ir jauni, esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime, kad galėtu
mėte aptarti ir sustiprinti šią organiza
ciją, kuri yra mums ir musų jaunuome
nei labai reikalinga. Valdyba.

Financial
. J..... PĮnanMi-Paskolos

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
Adjustmentai — Notary PublicAdjustmentai

MIDWESTERN ADJUSTMĖNT * CO. 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3269

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Kviečia Valdyba.

įsakymą Didžiojo Perkūno,

Senas Auksas 
Old Gold

VISUOMET TEISINGA CASH 
kaina mokame už auksą, sidabrą, plati
ną ir dantų karūnas. U. S. Smelting 
Works (The Old Reliable) 39 South 
State St., kampas Monroe, 4tos lubos.

ROSE PETAL BEAUTY SHOPPE 
Gaukite velykinį permament išanksto. 

*ermament waves, geriausios. 
.......... $5.00 
........... ‘ 3.50 

.. 2.50 
.... $1.00 

.. ___ __ , rtgnas finger
wavfe — 25c Penfc. ir Šėlt. — 3,5c. 
Sausai finger wave-^-35c.Penkt. it šeit.ŠOc 
Atdara nedėlioj išryto. 3114 S. Halsted St.

Specialės jpermamen 
Eugeerie, ‘ Gabrielene 
CircOlene
Bathers . ............... ......
pasirinkimas bile vieno iš 3-jų , .
Pirmas 4 dienas savaitėje. Drėg

i

vist
Business Service 
Uiznio Patumavimaa

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi' 
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. (žymus namai ori* 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu viri 40 

---------O---------

Personai
__________ Asmenų Ieško

J. G. PAIEŠKO apsivedimui jaunos 
moteries arba našlės, turinčios $3000. 
Aš turiu gerą darbą ir nuosavybę ver
tės $19,000.

Rašykite į Naujienas,
Box 1545, 

1739 So. Halsted St., 
Cbicago, III.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva moteris pri
žiūrėti namus ir 6 metų mergaitę. At
sišaukite po 6 vakare. 11212 South 
Sawyer Avė. Mt. Greenwood.

metų

Business Chances 
Paidavimui Bizniai

SAL1UNAS PARSIDUODA su vi
sais įrankiais. S. Šimkus, 2445 West 
47tb St. 

------k. — ...... ....

RADIO KLIUDO
PROGRAMAI

(APART NEDĖLD.)
IŠ STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

ir mainymui visokios rūšies properčių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokią nuosavybe ar 
tai namelį ar kokį biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis —- "Greitas ir 
Teisingas patarnavimas".

Viršminetais reikalais kreipkitės pas mus. 
PAUL M. SMITH « CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

PARSIDUODA grosernė ant biznia
vo: gatvės, labai gera vieta, labai pigiai. 

5752 S. Ratine Avė.

PARDAVIMUI kampinė grosernė — 
gera vieta dėl saliuno — 5 kambariai 
pagyvenimui. 2 mašinom garadžius. Ren- 
da pigi. Priežastis, turi du bizniu. 4159 
So. Rokwecll St. Atsišaukite 2614 W. 
42 St.

Exchange—Mainai
5 KAMBARIŲ 

karštu 
džius, 
Kas iš 
duosiu

mūrinis bungalow 
vandeniu Šildomas, 2 karų gara- 

mainysiu ant nedidelės farmos. 
lietuvių farmerių suteiktų žinią, 
atlyginimą.

K. P.
7200 So. Wood St..
Tel. Republic 8114

MADOS MADOS

PARDAVIMUI 3 finų po 6 kamb. 
mūrinis namas, akmeninis frontas, 4 
kambarių cottage. užpakaly, labai pi
giai. Kreipkitės laišku į Naujienas, Box 
1541, 1739 So. Halsted St.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už jūsų 

pačių kainą.* Mes taipgi cinuojame, 
kaip tai rynas, "down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Viciory 4965

PARDUOSIU pigiai mažą nameli ’r 
tris lotus arba parenduosiu pigiai. Na
melis randas West Lawn. Šaukite 
Republic 9599, Frank Ridlan.

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musų spnlką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

ru
Tokią suk

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. feng1ewood 5840

MORTGAGE BAMKERS

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

Lietuvos Laisves Bonus, Pirmus Morgi* 
Čius, Namus, Farmas ir Biznius visose 
valstijose. Taipgi darom įvairius legalius 
dokumentus, kaip tai, pirkimui arba par
davimui. Pasinaudokite musų apie 20 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY 

6755 S. Western Avenue, 
Chįcago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI — 
BARGENAI

Tai yra gal paskutinė proga nusipirk
ti panašius bargenus.

$100.00 cash likusius išmokėjimais 
kas mėnesį nupirks dviejų augščių mū
rinį namą, 2 flatai. Kaina $3200. Sa
vininkas priims $1000 bondą arba tuš
čia lota kaipo dalinį įmokėjimą.

$100.00 cash likusius ant išmokėji
mo nupirks gražų cottage su dideliu lo
to priemiesty, Kaina $2500.

$150.00 cash likusius po $25 į mė
nesį nupirks dviejų augščių namą su 
cottage užpakaly. Kaina $2200 ant 
Morgan St. arti 18th St. Savininkas 
priimš real estate Bondą kaipo dalį įmo- 
kėjimo.

FRANK J. PETRU, 
1443 W. 18th St., 

Telefonas CANAL 0806

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Rantančioms, Vedėjas.
štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis ..........

ir augščiau 
SPAR Varnish, galionas $ 1.25 
FLAT Paint, galionas $ 1.59 
3214 So. Halsted St.

persišaldymas veda prie 
T PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo persISaldimo re
guliaria! Išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius liuesai, pra
šalinkite nuodijančią medegąt Vartokit 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

CLASSIFIEDADS
didelį nuošimtį važiuojančių' 
sudarys lietuviai ir tikrina, kad 
kiekvienas turės linksmų kelio
nę-

prašau

per krutinę

For Reht

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

Didelis knygų ir gintarų pasirinki
mas — nupiginta kaina. Musų kny
gyne randasi šimtai skirtingų knygų: 
apysakų, istorijų, mokslų knygų, juo
kų, monų, muzikalių dainų- ir tt.. Kny
gynas atidaras nuo 9 ryto ki 5 vai. vak. 
Kreipkitės

AUŠROS KNYGYNAS 
3653 So. Halsted St. 

Chicago, 111.

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimų. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite UŽ šį skelbimų 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletu dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidų.

—AČiu už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

“Raganius”
Daugelis iš musų atsimena 

kaip Lietuvoj pasakodavo seni 
damhs daug darbo: mokina‘žmonės apie visokius raganius,1

• • • • • • •

/ (Vardas ir pavšrdš)

RENDON gera vieta dėl alynes yra 
dideli ir patogi svetainė. Pagyvenimui 
kambariai ir garadžius 2301-03 W. 22 
PI. labai prieinama kaina.

Kreipkitės:
Lietuva Bldg. U Loan Ass’n. 

4600 So. Wood St.
Lafayette 6393

RENDON 3 kambariai, 2524 
, 2 lubos, užpakaly.

Tel. WdtV3954 -

Lime

ROOSEVELT ggQQ
. I »

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 Valandai vakaro.




